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 ظيرفن

 هللا هظفح نامعنلا مساقلا وبأ يتفملا خيشلا ةحامس

 دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر

 «نيلسرملاو ءايبنألا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيقتملل ةبقاعلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 مهعبت نم ىلعو «نيلجحملا رغلا هبحصو هلآ ىلعو «نيمألا قداصلا يبنلا دمحم انالومو انيبنو انديس

 .دعب امأ «نيدلا موي ىلإ ناسحإب

 ماشلا هيقفل ريهشلا فّلوملا " راتخملا ردلا" ةيشاح "راتحملا در" ةمدقم نآلا انيديأ نيب دجءويف

 ةيشحتو سيفن قيقحتب "نيدباع نبا" ب فورعملا نيمأ دمحم خيشلا مالعلا زرابلا يفنحلا ققحملاو

 .راصبألاو بولقلا يوهتست ةقينأ

 دعي "ةيماشلا ىواتفلا" ب ةيملعلا طاسوألا يف فورعملا "راتحملا در" باتك نأ مولعمو

 هنع ءانغتسالا ءاتفإلاو هقفلا لاجم يف لمعي ٍتفم وأ ملاعل نكمي الو «ىواتفلاو هقفلا يف اًعجرم

 ءاطعملا ةمالعلا ملق اهجتنأ ةليوط تاقيقحتو ثحابم باتكلا اذه عضاوم فلتخم يف جردنا

 حيضوتو حرش ىلإ ٌةفاضإ «ةيهقفلا لئاسملاو عورفلا نم مج ددع حيقنتو قيقحت نمض لايسلا
 .تاذلاب ةلقتسم ءازجأو لئاسر ةباثمب تحبصأ «"راتخملا ردلا" هحرشو "راصبألا ريونت"

 ةعماجب ءاتفإلا مسق ءاضعأ نم يركيلعلا "بعصم دمحم" يتفملا يلاغلا يزيزع رعش

 رعش -قيقحتلاو ةعلاطملل ميلس قوذتي عتمتي مامه حلاص باش وهو - دنبويد مولعلا راد
 قيقدت يف اومدق نيقباسلا ءالعلا نأب ءةصاخلا هتبغرب اًعوفدم "ةيماشلا ىواتفلا" هتعلاطم ءانثأ

 نم بناوج نأ الإ ؛ ريدقتلا لك قحتست ةليلج تامدخ "راتحملا در" قيلعتو ةيشحتو ةنراقمو

 ل ل
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 ىلعألا يراشتسالا سلجملا عامتجا ىلإ اهتمدقو ءةبسانم اهتيأرو اهيف ٌترظنف هيلع اهضرعو
 ا اًيمسر لمعلا يف ةيادبلاب يلاغلا زيزعلا اوصوأو اهبيوصتب سلجملا ءاضعأ ماقف ؛ةعماجلل

 امهو ءهعم نيبوهوملا ةعماجلا يبجيرخ نم نينثا نيبعت ةيصوتب - عورشملا ةيمهأل اًرظن - اوماق
 هلمع ضرعتسأ تنكو .يمساقلا مالسإلا حابصم يتفملاو يمساقلا كب نابح دمحم يتفملا

 همحر يروبثلابلا دمحأ ديعس يتفملا خيشلا ةليضف ىدبأ و .مزلي ام ىلع هبنأو ةرتفلا هذه لالخ

 .رخآل تقو نم هتاهيجوت ىطعأ اك « لمعلاب هباجعإ كلذك هللا

 سيفنو دمتعمو ٍلاغ قيقحت دوجولا زيح ىلإ ءاجف «ةمدقملا قيقحت لمع هللا دمحب لمتكاو

 .مهسفنأب هتعلاطم دعب ملعلا بابرأ هردق كردي اًدج

 رفص 5-6 يف دقعنملا ةعماجلل ىلعألا يراشتسالا سلجملا عامتجا ىلإ بلطب زيزعلا مدقت

 حمسف «"دنيويد مولعلا راد ةعماج" نم هعبطل م7014 ربوتكأ 14-١0/ قفاومل ه٠

 .ةعماجلاب سيردتلا ةئيه سيئر ةرضح نم دبيأتو بيوصت دعب هرشنو هعبطب سلجملا
 يمساقلا بعصم دمحم يتفملا يزيزع فيعضلا دبعلا اذه ئنهي «عبطلل زهاج باتكلاف

 لج ىلوملا اًيعاد يمساقلا مالسإلا حابصم يتفملاو يمساقلا كب نابح دمحم يتفملا هيليمزو

 عفنو «ةيقيقحتلاو ةيملعلا لامعألا نم ديزمل مهقفوي نأو ءنسح لوبقب باتكلا لبقتي نأ العو

 .باتكلاب ملعلا ةبلط

 هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس هقلخخ ريخ ىلع ىلاعت هللا لصو ءاّرخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 هنع هللا ىفع ينامعنلا مساقلا وبأ

 دلبويد مولعلا راد ريدم

 ه١54151١ ةدعقلا يذ نم ٤ ةليل



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لخدملا

 هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا دّيس ىلع مالّسلاو ةالّصلاو «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 :دعيو «نيدلا موي ىلإ ناسحب مهعبت نم لك لعو هنيعمججأ
 نيدباع نبا نيمأ دمحم ةمالعلا خيشلل لجألا ميظعلا فلؤملا - "راتحملا در" باتك ّذَعُي

 ايك - ٍواحو عماج وهو «ةراصعلاو بللا ةباثمي يفنحلا هقفلا يف (ه1757-19١) يماشلا

 مهلئاسرو فانحألا ءاهقف نم نيرخأتملا بتك يف ام ةصالخل - هسفن يماشلا ةمالعلا هب حرص

 فلؤملا اهيف فّرع يتلا داهجلا باتكل ةقباسلا ةحفصلا ءروفرف :ت «576 :57 5/17 :عجار)

 .(ليصفتب هباتكب

 ام ةرثكل هريظن مدعنيو «"نيدباع نبا ةيشاح"و "ةيماشلا ىواتفلا" كلذك هيلع قلطُيو

 اهحيجرتو اهحيضوتو ةيهقفلا لئاسملا حيقنت نم نمضتي املو «ةبعوتسم عورف نم هيف

 نكمي ال ثيحب ايتفلا لهأل اًمجرم نامزلا نم نينرق براقي ام ذنم لظ ىتح ءاهحيحصتو
 .هريغ ردصم نم هتلغ يفشيو هنع رظنلا فرصي نأ فانحألا ىوتفلا باحصأ نم دحأل

 «ةمدقملا نم امطوأ .هجهنو هتيمهأو باتكلا ةزيم نايبل ةمالعلل نيسبتقم يلي ايف مدقنو

 :داهتلا باتك لبق ةمالعلا هركذ امم يليصفت وهو يناثلاو

)1( 

 هلصأ ةعجارم طباوضلاو لئاسملا نم حرشلا يف عقي اميف ٌتمزتلا دقو"

 تدزو «طئارشلاو دويقلا ضعب طاقسإ نم اًفوخ هريغو هنع لوقنملا

 ىلع ثداوحلاو عئاقولا نمو «ةمج اهدئاوف ةمهم عورف نم اًريثك
 لحو «ةقئافلا تكتلاو ةقئارلا ثاحبألاو «ثعاوبلا فالتخا

 نايبو «ةلكشملا لئاسملا فشكو «تاصيوغلا جارختساو تاصيوعلا

 ءيئاوحلا بابرأ نم ةيهاولا تاداريإلا َمفد «ةلضعملا عئاقولا

 لك وزع عم «يشاوغلا عفرو قحلاب ققحملا "حراشلا" اذهل ٌراصتنالاو
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 تاليلعتو لئالدلاو ججحلا ىتح هلحم ىلإ ءيش لكو «هلصأ ىلإ عرف

 رصاقلا يرظن عقاومو ءرتافلا يركف تاركتبم نم ناك امو «لئاسملا

 هيلع امو «ىوقألا وه ام نايب يف دهجلا ٌثلذبو هيلع هبنأو ءهيلإ ريشأ
 «حورشلا وأ ىواتفلا يف قلطأ ام حوجرملا نم حجارلا نايبو «ىوتفلا
 ها."ماظعلا نيرخأتملا نم مالعألا ةمئألا هرّرح ام ىلع كلذ يف اًدمتعم

 (روفرف :ت 0 «5 ١/ :راتحملا در ةمدقم)

)۲( 

 هلآ ىلعو «هدبعو هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «هدمحبو هللا مسب"
 موي هالوم وفع ىلإ دابعلا رقفأ هفلؤم لوقيف :دعبو .هدنجو هبحصو

 يف «ةيعرشلا مولعلا مداخ «"نيدباع نبا" ب ريهشلا نيمأ دمحم دانتلا

 هللا نوعي «كرابملا فصنلا اذه ديوست زجن دق ةيمحملا ماشلا قشمد

 رفص يف "راتخملا ردلا ىلع راتحملا در" ةامسملا ةيشاحلا نم كرابتو لج

 مت يذلا دمحم انيبن ةرجه نم «فلأو نيتئامو نيعبرأو نايث ةنس ريخلا

 هللا دمحب ءاجف «مظعو هفرشو - ملسو هيلع هللا لص - فلألا هب
 العفو اًيسا راتخملا ردلا ىلع راتحملل اًدر ًالصأو اًعرف ًالمكم ىلاعت

 ءاتتعالاو «هتاراشإو هزومر حيضوتو «هتارابع حيقنت ىلع هلايتشال

 ريرحتو «دقتنمو ضرتعم وه امو «دمتعملا حيحصلا وه ام نايبب

 دحأ اهنم اًريثك حضوي مل يتلا :ةلضعملا ثداوحلاو «ةلكشملا لئاسملا

 ربز رئاخذب اًنوحشم « كلاس اهنايب ةمهم كلس الو «كلذ لبق

 ثداوحلا يف ةفلؤملا مهلئاسرو «نيرخأتملا بتك ةصالخو «نيمدقتملا

 ميجن نبا ةمالعلا لئاسرك « ةبيجعلا دئاوفلل ةعماجلا «ةبيرغلا

 لئاسر نم ريثكو «نيتسلا ةيلالبنرشلا ةمالعلا لئاسرو «نيعبرألا

 ينغلا دبع يديس لئاسرو « نيخسارلا ةمتاخ يراقلا يلع ةمالعلا

 «نيدهتجملا ةمتاخ مساق ةمالعلا لئاسرو ءنيتملا ربحلا يسلبانلا

 خيشلا ةماهفلل نيلوصفلا عماجو هابشألاو حنملاو رحبلا يئاوحو
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 خيشلاو يميحرلاو يبلشلا نبا ىواتفو ةيريخلا هيواتفو «نيدلا ريخ

 نم مهريغ ىواتفو ةيدماحلاو ةيشاترمتلاو ةينيزلا ىواتفلاو ليعامسإ

 ىلاعت هللا هب نم امو «نيربتعملا مهخياشمو انخويش تاريرحتو نيتفملا

 يف هثحقنو هتررح امو «نيثالثلا تزهان يتلا لئاسرلا نم هدبع ىلع
 نم كلذ ريغو «نيرظانلا ةجبهب وه يذلا ةيدماحلا ىواتفلا حيقنت يباتك

 يف طلغ وأ وهس نم عقو ام نايب عم «نيدمتعملا رايخألا ةداسلا بتك

 رهنلاو رحبلا يف عقو ام ايس الو «نيحراشلا بتكو ىواتفلا بتك

 ىلاعت هللا دمحب راص ىتح «نيشحملا بتكو رردلاو هابشألاو حنملاو

 هملعي اك «نيتفملاو ةاضقلا َعجرمو «بهذملا ّرارطلاو «بهذملا ةدمع
 دسحلا ءاد نع نيلاخلا «نيلماعلا ءاملعلا نم هرايت يف هراكفأب صاغ نَّم

 ها "نيفصنملا نيقداصلا دسجلل ينضملا

 (روفرف :ت 476 2575 /7١1:راتحملا در)

 خيشلا اهركذ يتلا هجهنل ةيلوصألا ةيئدبملا رومألاو هذه باتكلا صئاصخ ودبت و

 ثحابم نمض ةجردنملا صئاصنخلا هذه زاربإ ىلإ ةجاحلا تيقب نكلو «عقاولا عم قفاوتت مالعلا

 اك باتكلا اذه نم ةدافتسالا نكمي ال ذإ ؛جهنلا قيبطت ىلع ءوضلا طيلستو «باتكلا يف ةمهم

 هرارسأ ةفرعم نودب تارابعلا نم هيف ام كاردإ رذعتيو ءهجهنب ةقيمعلا ةفرعملاب الإ قحتسي

 .اهمهف يف ئراقلا ىطخي نأ نايحألا ضعب يف لمتحي لب ؛هزومرو

 ”راتحملا در” ةمدقم ىلع انلمع ةيفلخ

 .مهملا يقيقحتلا لمعلا اذه عفاودو ةيفلخ ىلع ءوضلا ىقلأ نأ انه بسانملا نم ىرأو

 دئيويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلل ةعباتلا (ءاتفإلاو هقفلا مسق) "ءاتقإلا راد" تلمش

 باتك ةعلاطم ةيساسألا اهتابلطتم نمض ملاعلا ىوتسم ىلع فورعملا هزكرمو يفنحلا هقفلا ةلثم

 هب تسنأتسا «رادلاب ملعلا بلط مايأ فيعضلا دبعلا اذه هعلاط املو .راتحملا درل ةحابإلاو رظحلا

 نكلو ؛هب ةقلعتملا هعجارمبو هلماكب "راتحملا در" علاطأس يننأب اًمزاج اّمزع تمزع يننأ ةجردل

 اذه ضرعف .ةعجارملاو دهجلا نم اًريثك اًئيش بلطتتس انآ باتكلا ةمدقم ةعلاطم دعب يل نيبت

 «ةعماج لا سيئر ينامعنلا مساقلا وبأ يتفملا خيشلا ةحامس انالوم ديسلا يدشرم ىلع مديوخلا
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 يف ةروكذملا بتكلاو مالعألا نأ اهدافم ناك ضرغلا اذهل ةيئادب ةطخ «هتاكرب لالظ هللا دم

 ةقيقد ةفرعم نود تاسبتقملا هنك ىلإ لوصولا رذعتي ذإ ؛اهمجارت ىلع عالطالا بجي راتحملا در

 يف رظنيلو ةيلصألا اهعجارمب ةجاحلا تضنقا اذإ تاسبتقملا هذه نّراقُتو ءبتكلاو مالعألاب

 تافيرعت َنّوَدُتو ءىرخألا هحورشو راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا نم اًضيأ دافتسيو ءاهقايس
 ترفوت اذإو ءاهنم داهشتسالا لحم ةيرعشلا تايبألا يف دَّدَحُيو :ةصيوعلا تاملكلاو تاحلطصملا

 هتحايس بجعأف .خلإ صاخ هجوب سَرْدُت اهنم ةئيعم ثحابم نع نييدنبويدلا رباكألا مولع
 اًدمتعم هالعأ ةروكذملا ةطخلا بسح عوضوملا ةسارد يف فيعضلا دبعلا أدبف ءاهذبحو ةطخلاب

 .لمعلا اذه ةيادب يه هذه تناكو «هللا ىلع

 ه1 416 ماع يفف «نابسحلا يف يل نكي مل اهب رمألا ىدعتف ءءاشي ال فيطل يبر نكلو

 ىلع قيلعتلاو قيقحتلا لمعل ىبلط ىلع اهتقفاوم ةعماجلل ىلعألا يراشتسالا سلجملا ىدبأ
 ءاملعلا ةريخن نم نينثا نييعت هجهن ةعسو عورشملا مخضل اًرظن ررق امك ءايمسر "راتحملا در"
 يتفملا خألاو يمساقلا كي نابح دمحم يتفملا ألا امهو «ةعماجلا يجيرخ نم لضافألا نيبوهوملا

 ىلع لمعلا كلذ دنع أديو «قيقحتلا برد ىلع ىطخلا يعم اكراشيل يمساقلا مالسإلا حابصم

 ررقتو عورشملل ةيئادبلا ةطخلا يف انرواشتف ؛ىمسرو مظننم لكشبو اًيلمع قيلعتلاو قيقحتلا

 نابح دمحم يتفملا خألا ماقف .هقفو عورشملا ىلع لمعلا يف رارمتسالل قيقد يليصفت جهن دادعإ

 ءاهنيوانعو اهرواعو قيقحتلا لمعب مايقلا ةيفيك لوح قيقدو يليصفت جهن دادعإب يمساقلا كب

 مدقت و ؛هيلع انقفتاف ؛ ءادأ نسحأ ةمهملا ىدأو لمعلل ةقيقد ةمهم بناوج نم ريثكلا فاضأو

 قيقحتلا لمعأ ةيئادبلا ةدوسملا هللا دمحب تلمتكاو «هركذ يتآلا جهنلا اذه ءوض يف لمعلا

 وبأ يتفملا انالوم خيشلا ةحامس ةرضح ناكو ءاًبيرقت تاونس ثالث ةدم يف ةمدقملل قيلعتلاو

 .لمعلا مدقت لحارم ةفاك لالخ اًقرح افرح ةدوسملا ةعجارمب مركتي هللا هظفح ينامعنلا مساقلا

 خيشو سيردتلا ةئيه سيئر ةحامس نم اًيمسر ةعماجلل ىلعألا يراشتسالا سلجملا سمتلاف

 رهش يف نونملا دي اننيب نم هتفطخخ يذلا) يروبنلابلا دمحأ ديعس ىتفملا انالوم انخيش اهب ثيدحلا

 «ةحمسلا هتعجارمي ةدوسملا يف رظنلا ةداعإب لضفتي نأ (ٌةعساو ٌةمحر هللا همحرف ماعلا اذه ناضمر

 ريدم - هللا هظفح يوايغلا رونأ ديشروخ يتفملا خيشلا ةليضف نم كلذ لبق بلط هللا همحر هنكلو

 هقفاوتل انطاسوأ يف ةفورعم ةيصخش يهو -- ةعماجلاب ثيدحلا ذاتسأو ةيميلعتلا نوؤشلا
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 هنع عفريو «هرخآ ىلإ هلوأ نم ةدوسملا دلجم يف رظنلا نعمي نأ - ةيماشلا ىواتفلا عم هماجسناو

 هنع بتك مث «ةريسي ريغ ةرتفل قمعتب انتدوسم سردي انخيش ةليضف يقبف «هتحامس ىلإ اًريرقت

 زاجنإب انرمأو ةيرورض رومأب اناصوأو هتحامس هيف رظنف «هتحامس ىلإ همدقو ءاذج اًيق اًريرقت

 هللا دمحب تمتو «كلذ انلعفف ءاًيشف اًئيش ةعجارملل هتحامس ىلع لمعلا ضرعن نأو «لمعلا

 .زاجيإلاب لمعلل ةيفلخلا يه هذهف ءاّبيرقت رهشأ ةعبس ةتس يف هللا همحر هتحايس دنع ةعجارملا
 يفكصحلا ةمالعلا لوح ةيليصفت ةمدقم ةباتك ةيادبلا يف فيعضلا دبعلا اذه مه ناكو

 ىلع تعلطا ام دعب يروعش نكلو «"راتحملا در"و "راتخملا ردلا" امهيفلؤمو يماشلا ةمالعلاو

 هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" روفرفلا حلاص فيطللا دبع دمحم روتكدلا خيشلا ةليضف فّلؤم
 فيعضلا دبعلا اذه ري مل اذلو ءعوضوملا بناوج مظعم ىطغ هنأ وه (نيدلجم يف) "يمالسإلا

 روكذملا فّلؤملا ةعجارم كلذل يغبنيف ءباتكلا بحاصو باتكلا نع ميدقتل دعب ةجاح ةمث

 نمض ءاج يذلا راتحملا درل يهقفلاو يلوصألا جهنلا زاربإ ىلإ ةجاحلا نأ الإ ءروفرفلا خيشلل

 .لقتسم يملع عورشم هتاذ دح يف وهو «ةمئاق تلاز ال باتكلل ةمهملا ثحابملا

 هلل ركشلا قح ءادأ نع ارجاع هسفن ىري رصقملا ىصاعلا دبعلا اذه نإف ءلاح لك ىلع

 قيلعتلاو قيقحتلا ةمدخخ يف أدبأل - هلضف ضحمب - ينقفو هناحبس هنأ ىلع ىلاعتو هناحبس
 يدشرمو يخيش فطع نكلو «الهأ كلذل نكأ لو هللا ميأو ."راتحملا در" لثم ليلج باتكل

 ذحش هتاكرب نم انيلع مادآو هللا هظفح يئامعنلا مساقلا وبأ يتفملا خيشلا ةحارس ةرضح يديس

 نآلا ىتح هللا دمحب لمعلا ىهتناو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ًالكوتم لمعلا اذه يف تأدبو «يتم#

 نونفو مولع نم مكف هّدغلاب ةيمهأ لتحت "راتحملا در" ةمدقمو «باتكلا ةمدقم ةلحرم ىلإ

 ةليضف وحن عوضوم نم اهثحابم نمض جردنا مكو «ءناشطعلا لهني اهب اهثدابم اهيف تشقون
 مامإلا ةناكمو «ةيهقفلا لئاسملا تاقبطو «مهتاقبطو فانحألا ءاهقفلاو ءهتيمهأو هقفلا ملع

 .اهريغو ءاتفإلا لوصأو ثيدحلا ملع يف ةفينح يبأ مظعألا

 يتفملا خألاو كب نابح دمحم يتفملا خألا نم لك تاماهسإل نيدم فيعضلا دبعلا اذهو

 نابح دمحم يتفملا خآلا ركذلاب صخأو «قيلعتلاو قيقحتلا لمع يف ّيكيرش مالسإلا حابصم

 ىلوملا هبهو يذلا - اًيلاح ةعماجلاب ىواتفلا نيودت مسقب ققدملاو عجارملا - يمساقلا كب

 لالخ لمتكي هلعج يذلا وه لمعلا يف ربكألا همهسو ءاّيلاع اًيقيقحت اًقوذت العو لج باهولا
 رادصإ يف ةمخضلا يتايلوؤسمو ديدشلا يلاغشنا مغر ةلماشلا ةروصلا هذهبو ةينمزلا ةدملا هذه



1۰ 
 تاكاردتساو ةسيفن تاقيلعتو ةقينأ تاقيقحت نم باتكلا يتفد نيب ام مظعمف «رادلاب ىواتفلا

 عيمج نم اهعجارم نع بيقنتلا يف بوؤدلا لصاوتملا هدهج رامثو هركف جاتن نم يه ةقيقد
 لأي مل يذلا مالسإلا حابصم يتفملا خألا ركشأ امك .ءازجلا ريخ هللا هازجف .اباظم نم نكمي ام
 يف ةينيد ةيميلعت ةسسؤم يف ةيعرشلا مولعلل اًسردم مدخي اًيلاح وهو ءانعم لمعلا زاجنإ يف اًدهج
 .ءازجلا نسحأ هيزجي نأ لأسأ ىلاعتو هناحبس هللاف «ةيدنحلا لاغني ةيالو

 اًبلطم دعي اهيلا لوصولا ناك نيدباع نبا عجارمل ةطوطخم رداصم نم مك هنأ ركذي اممو
 ناك ةحاتم ريغلا تاطوطخملا هذه نوطب يف ةرثعبملا عجارملا هذه صالختسا مث «لانملا ديعب

 نكلو ؛رظنلا ةقد نم اًريثك اًئيش بلطتي ًالمعو فارطألا ةيمارتم ءارحص ىف هيتلاب هبشأو رسعأ

 اهنع ثحبلا يف انقفو اننأ يف امهرهسو امهبعتو َيَبِحاص ىلإ مث ءآلوأ هللا ىلا عجري لضفلا
 .اًريخأو اًلوأ دمحلا هللف .ليلق ادع ام اهمظعم ىلإ لصوتلاو

 قيقحت يف نايحألا ضعب هقيقحت ةهجو لضت و ناك ايأ ققحم ملق ٌلزي نأ دعبتسُي ال اك
 ٌيَبحاص نأ ينرسيف ؛اهئامسأ ديدحت وأ اهباحصأ ىلإ تافلؤملا وزع يف وأ الثم مهيف هبتشملا مالعألا

 دهج لذبب صوصخلا اذهب امدقو ةمدقملا خسن يف ةدوجوملا تالزلا هذه لثم ضعب ةجلاعمب اماق

 .ةيوق ةلدأب ةقثؤم اًدج ةليفم تاكاردتسا ميظع
 يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا ذاتسألا ةليضف لمعلا اذه ةقدب فرتعاو

 روفرفلا خيشلا قيقحت ىلع هميدقت يف قشمد ةعماج يف نايدألاو دئاقعلا مسق سيئر

 :هلوقب )١1711١/1( ةمدقملل

 هلوقنو هوزع يف ةنامألا لاثم ريزغلا هملع بناج ىلإ ناك نيدباع نباف"

 لازي ال اهرثكأ اًدج ةعونتم ةريثك اهيلا لاحأ يتلا عجارملا و «هتالاحإو

 نإ مث «هيلع روثعلا زعي ردانو بيرغ اهنم تاطوطخملا رثكأو اطوطخم

 نيب و نيدباع نبا هاور ام نيب ةنراقملا قيرط نع لقنلا نم قاثيتسالا

 ديزم ىلإو نضم دهج ىلإ جاتحي هنع يورملا ردصملا يف تبثملا صنلا

 ءايسألا تهباشتو «هريغب هيلإ وزعم ردصم طلتخا اهبرو «ةانأو ربص

 نم ةبعشتم لويذ ىلإ رمألا جاتحاف ءلاجرلا ءامسأ وأ بتكلا ءامسأ

 ها ."دهجلا نم اًديزم بلطتت تاقيقحت

 قيفشلا يخيش هاجت يبلق قامعأ نم نانتمالا رعاشمب فيعضلا دبعلا اذه رعشيو



۱۱ 
 - ةعماجلا سيئر - هللا هظفح ينامعنلا مساقلا وبأ ىتفملا ةحامسلا بحاص ةرضح يدشرمو

 اهلك باعصلا تللذتو ءانفنتكت ةيماسلا هتيانع تلظو عيجشت و هنم كيرحتب لمعلا أدتبا ثيح

 ظحالو ءاقرح اًقرح ةدوسملا ةعجارمب مركتو ةيلاغلا هتاقوأ نم ْغّرفف ؛هفطعو هتحامس داشرإب

 هتملكب باتكلا نيز مث «عضاوملا نم ديدع يف طالغألاو ءاطخالا ىلع انّلدو «نعمتب ةيشاح لك

 تارابعلا يف قمعتلل ةفهرم ةكلمب هتحامس ىلاعتو هناحبس هللا صتخا دقو «ةينسلا ةيريدقتلا

 انيلع ميديو انيف هءاقب ليطي نأ العو لج ىلوملا لأسأ .بيوصتو حيحصت ىلإ جاتحي ام طاقتلاو

 .هتاكرب لالظ

 خيشلا انالوم ةحامسل ينانتماو يركش يدبأ نأ ليمجلاب نافرعلا بجاو يلع متحي ايك

 انالوت ثيح هدنع هتاجرد عفرو هل رفغو ىلاعت هللا همحر يروبنلابلا دمحا ديعس ىتفملا ثدحملا

 عضاوملا نم ريثكب اناصوأو «ةغلاب ةيانعو ناعمإب ةيشاح لك يف رظنو فوطعلا هداشرإب
 دقو «ةقاشلا ةلغاشلا هتاطابترا مغر كلذ لكو ءانطالغأ ضعب ىلإ هيبنتلاو ةيلاغلا هتاهيجوتب

 هل بتكي نأ يضرو ةيئاهنلا هتروصب باتكلا هيلع ضرعن نأ لئالق مايأب هتافو لبق انم بلط
 قيفرلاب قحتلاو ىمسملا هلجأ هافاوف درب ال يذلا هللا ردق كلذ نيبو هنيب لاح نكلو ؛ٌةملك

 هل بتكو هناسحإو هدوجو همركب قيلي ام ميركلا هللا هازجف ءٌةميتي هءارو ملعلا ايند اًقلخت ىلعألا

 .نسحأو هذسم لسي نمب ةعماجلا ىلع معنيو ىلعلا تاجردلا

 يذلا هللا هظفح يوايغلا رونأ ديشروخ خيشلا ةليضف انذاتسأ ىلإ كلذك لوصوم ركشلا

 ةدوسملا يف رظنلا ةداعإب مركتف «"راتحملا در" مولعب صاح مؤالتب ىلاعتو هناحبس هللا هصخ

 نوعلا معن تناك ةيلاغ رومأ ىلع انلد ايك «ةعماجلاب نيمئاقلا ىلإ ايق اًريرقت هنع عفرو «ناعمإب
 :هريرقت نم اًسبتقمركذن يلي اميف و .ريخ لك انع هللا هازجف .انلمع يف انل ةدمعلاو

 ىلع قيلعتلاو قيقحتلا ةدوسم يف رمألل ًالاثتما دابعلا رقحأ رّظن"

 نيلماعلا نع رظنلا فرصبف «ناعمإب اهيف رظنو ءةلماك ةيماشلا ىواتفلا

 جيرخت يف غلاب ٌدهج لذي هنأ هدعب يعابطنا ناك ءمهلمع ةرتفو اهيف
 سفنألا قشب اًدج ةديفم يئاوح تدعأو ءقيلعتلاو قيقحتلاو عجارملا

 ةيجهنلا ةطخلا قفو ينعو «ءلصفم حرش ماقم اهتاذ دح يف موقت
 "راتخملا ردلا"و "راصبألا ريونت" صوصن قبط "راتحملا در" حيحصتب

 «ميقرتلا تامالع تعضوو «"يماشلا"و "ردلا" تارابع ليلحتبو
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 .ةصيوعلا تاملكلا قيقحت - تارابعلا ليكشت بناج ىلإ - متو
 راثآلاو ثيداحألا جيرختو «لامجإلا حاضيإو «تاحلطصملاب فيرعتو

 ثحبلا متو ءاهيلا ةوزعملا عجارملا نم تارابعلا جيرخت مت امك «تايبألاو

 نكامألاو بتكلاو مالعألاب فيرعت ىلإ ةفاضإلاب تاعوضوملا لصأ يف

 قباطتيف قيقحتلا قيرط امأ .عجارملا ركذب الإ ٌءيش بتكي ملو «نادلبلاو
 مت نإف .ريدقتلا قحتسيو مهم عومجملاب لمعلا نإ .ثيدحلا جهنلا عم

 ها".قينأ لمع زجني هزاجنإ
 ةحامسلا باحصأ مهنم ركذلاب صخأو ءرادلاب يتذتاسأ ىلإ ركشلا تايآ ىمسأ مدقأ امك

 «يداباريخلا نمحرلا بيبح يتفملا خيشلاو (ةعماجلا ريدم بئان)يساردملا قلاخلا دبع خيشلا

 يتفملا خيشلاو ءيرهشدنلبلا نسح دومحم يتفملا خيشلاو يمساقلا مالسإلا نيز يتفملا خيشلاو

 نيذلا هللا هظفح يماسآلا هللا دسأ يتفملا 0 مرتحملا يليمزو هللا مهظفح مالسإلا رخف

 هللا مهازجف «لمعلاو دهجلا ىلع اهب تعجشتو ةنيمثلا مهئارآ نم ةدافتسالا ةصرف يل اوحاتأ

 .ءازجلا نسحأ اًعيمج

 ءاتفإلا مسق سيئر بئان) يروف روصنملا ناملس دمحم ديسلا يتفملا خيشلل ركشلاب نيدأو

 اذهب هتاداشإ اتتعّجش يذلا (دنحلا دابآدارم يهاش ةسردمب ةريهشلا ةيمساقلا ةعماجلاب ثدحملاو

 ةعماجلاب يبرعلا بدألا ذاتسأ) يروفكرابملا ليمج فراع خيشلاو «ةيئادبلا هلحارم ذنم لمعلا

 .هئارآ نم اندفتسا املاط يذلا ( يعادلا ةلجمل ريرحتلا سيئر بئانو

 يذلا نيرقوملا هئاضعأب ةعماجلل ىلعألا يراشتسالا سلجملا ركشأ نأ يبجاو نم ىرأو

 ربوتكأ رهش نم ١4-١0 قفاوملا ه٠54١ رفص رهش نم ٤-٥ دقعنلا هعایتجا يف حمس

 حارتقالا صن يلب ايف ضرعأ نأ بسانملا نم ودبيو «ةعماجلا نم باتكلا عبطب ما 4

 :نأشلا اذه يف سلجملل
 :(19) نمض سلجملا سيئر ةدايس نم نذإب ىرخأ رومأ - ١6 : :حارتق رتقا"

 يتفملا يركيلعلا "بعصم دمحم" يتفملل بلط ضرع"
 يرجت" :هيف بتك دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلا يف دعاسملا

 عجاريو «بلطلا بسح يماشلا ةمدقم ىلع قيلعتلاو قيقحتلا ةعجارم
 هيف ةيشاح لك يوبنلابلا دمحأ ديعس يتفملا خيشلا ةحاس ةرضح
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 مكتحاس وجرأف «هنم ظوحلم ءزج نم ىهتنا دقو «ةقيقد ةعجارم
 .ةعجارملا مات دعب ةعماجلا نم هرشنو هعبطب حامسلا

 «بلطلا بيوصتب (يروبنلابلا دمحأ ديعس يتفملا) هتحامس مركتف
 رادل يساردلا ررقملا نمض ةلومشم "راتحملا در" ةمدقم نأ ركذيو

 هعبطب سلجملا حمسي .داليلا يف ءاتفإلا رود نم ريثكلو انتعماجل ءاتفإلا

 ".ةعماجلل ةعباتلا رشنلا راد نم ةعجارملا دعب هرشنو

 ينامعنلا مساقلا وبأ

 دنيويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر

 .م١١18/1١1 7/05 قفاوملاه٠51١ /07 /”0/ يف

 ةعابطلا يف انعم هنواعتل يمساقلا يداحلا دبع خيشلا اناخأ ركشأ نأ انه ينتوفي الو

 .ريخ لكل ىلاعتو هناحبس هللا هقفوف ءسراهفلا دادعإو ةيعبطملا ءاطخألا حالصإو

 ٌيدلاو |ميسالو لمعلا اذه يف نواعت وأ ةدعاسم ىندأ ةنم لع هل نم لكل لضفلاب فرتعأو

 نع يضاغتلا نكمي ال نيذلا يلهأو ,ةوطخ لك يف مهعيجشتو مهتاوعد ينتفلاح نيذلا نيميركلا

 بحلا لك ينم مهلف «يملعلا عورشملا اذهب مايقلل ينهذ غرفتو ةح اص ةمئالم ةئيب ريفوت يف مهرود

 .لوبقلا اعيمج محل هللا لأسأو ءريدقتلاو

 نوكي نأ نم ودعي ال لمعلا اذه نأ ماركلا ءارقلا عيمج نم انؤاجر ءاّرخآ سيل ءاّريخأو

 موقن ىتح هيف مقس وأ أطخ يأب انراعشإ ىجريف ءاّدج لمتحم هيف أطخلاو ملع يبليوط دهج
 (نيمآ) .دهجلا اذه انم لبقتي نأ هلأسن ىلاعتو هناحبس هللاو .ىلاعت هللا ءاش نإ ةعجارملا دعب هبيوصتب

 دئبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلاب دعاسملا ىتفملا

 م7٠ وينوي نم /” ٠ قفاوملا ه١ 55١ ةدعقلا يذ/8
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 عورفلاو تايئزحلا سرهف ©

 سراهفلا ©

 وه وج ©

 نتملا حيحصتو قيقدت

 اننإو «طالغألاب ةئلتمم راتحملا درل ةلوادتملا خسنلا مظعم نأ ملعلا لهأ ىلع ىفخي ال اممو

 طالغألاو تارابعلا فالتخال ًةيليصفت ٌةمئاق انددعأو ةلوادتملا خسنلا نيب نراقن انأدب كلذك

 ملو ءدجم ريغ هنأ انيأرف «ةيعبطم ءاطخأ اهمظعم نأ اندجوف «ةعوبطملا خسنلا يف تافيحصتلاو

 يشاوحلا يف هركذن ملو «سراهفلا ىلإ همضن

 نم اهريغب اهتنراقمب انمقو ءروفرفلا خيشلا قيقحت نم ةمدقملا ةخسن ىلع انلصح امل مث
 خيشلا ةخسن نأ انملع «ىرخألا اهب قوثوملا ةميدقلا خسنلا انعجار كلذكو «ةلوادتملا خسنلا

 عم ةنراقملاب تارابعلا قيقدت اهيف مت هنأ اهايازم نمو نآلا ىتح خسنلا حصأ يه روفرفلا

 اهيف تفيضأف «ىرخأ اهب قوثوم ةثالث ةطوطخم خسنبو هللا همحر نيدباع نباب ةصاخلا ةطوطخملا

 هناحبس هللا لأسنف .نآلا ىتح ةلوادتملا خسنلا نم يأ يف دجوت مل نيدباع نبا ىلإ ةوزعم تارابع
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 درل ايد هتليضف ىدأ دقف ءاهلك ةمألا نع ءازجلا نسحأ هناوعأو روفرفلا خيشلا يزجي نأ ىلاعتو

 ضرأ ءانبأ نم ققحمو ملاعب اًقيقح كلذ ناكو «ءادألا نسحأف اهلك ةمألا قانعأ يف ناك راتحملا

 نم روفرفلا خيشلا ىقتساو ءقشمد يف نيدباع نبال ةصاخلا ةبتكملا دجوت ثيح هريغ نود ءاحيفلا
 .لعو لهنف يلصألا اهعبنم

 نيب ةنراقملاب تارابعلا قيقدت ةداعإل ةجاح ةمث دعت مل روفرفلا خيشلا ةخسن ةفرعم دعبف

 خسنلا يف تارايعلا فالتخال انقيقدت يف لصألا يه ةخسنلا هذه اندختاف «ةلوادتملا خسنلا نوتم

 يف اندئع اهانركذو اهب قوثوملا ةدمتعملا خسنلا يف ةدوجوملا قورفلا انوزع اهيلإو ءىرخألا

 ىلإ عوجرلا اهيف انلواح ىرخألا بتكلا تارابع نم نيدباع نبا هلقن ام نأ الإ ؛شماوم ا

 ةخسن ىف ركُذ ام ىلع تاكاردتسالا عضاوملا ضعب ب يف ةجاحلا هيف تضتقاو «ةيلصألا اهرداصم

 .روفرفلا
 قودنص يف هصن نم ركذن لو -- قودنصلا يف "راتخملا ردلا" نم ذوخأملا صنلا انركذ ©

 .ىنعملا ديفي ام ردقب الإ

 ةرابع نم قودنصلا يف قبس ام حرش يف "راتحملا در" ةرابع قودنصلا يلي ايف ركذو *

 ."راتخملا ردلا"

eميقرتلا تامالع اهلماكب 'راتحملا در"و ٌ راتخملا ردلا" تارابع ىلع انعضو . 

eةلكشم اهلماكب "راصبألا ريونت"و "راتخملا ردلا" نم تارابعلا تركذ . 

NH eةصاخش زومرب ' 'راصبألا ريونت"و راتخملا ردلا" تارابع نيب انزيم . 

 .ةجاحلا هب تضتقا الك "راتحملا در" تارابع ليكشتب انمق ©

 ىرخأ بتك نم هتاسبتقم حیرخت
 رثكي هنأ نيدباع نبا ةمالعلا صئاصخ نم نأ اًديج نوفرعي "راتحملا در" ب نومتهملا

 «لمأتلا دعب اهكاردإ نكمي ةياغو لولدم تاسبتقملا هذه نم لكلو «ىرخألا بتكلا نم لقنلا
 هللا همحر ٌبصف ءاهطوطخمو اهعوبطم يفنحلا هقفلا نم رداصملا مهأ هيدي نيب ناك هنأ ىلع لدتو

 أدبملا ةفرعم نم هقحب "راتحملا در" مهفل دب الف ءابتراصعو اهتدبز ةيعوسوملا هتيشاح يف

 ًالقن اًنايحأ اهلقني نيدباع نبا نأل «هب الإ اهتالولدم كاردإ رذعتيو «ةسبتقم ةرابع لكل ىهتتملاو
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 ائيح يفتكيو ءريسي فرصتو ريغتب عضاوم يف اهدرويو ءةصخلم ىرخأ يف اهركذيو ءاّيفرح
 :يتآلاك هيف تاسبتقملا قيقحت يف انجهنم ناكف «هنم سبتقملا ردصملا ركذب

 .شماهلا يف لوقنلاو تاسبتقملا رداصم جيرختب انمق ب

 بابلاو باتكلا مث «ةحفصلا مقرو دلجملا مث ءألوأ هتحصب ردصملا مسا انركذ «

 «لسغلا باب «ةراهطلا باتك ١/76 :ةيادهلا) :ًالثم ءاهنيوانع عم اهلك لصفلاو

 (ةبانحجلا لسغ يف لصف

 خيشلا جهنم كلذ يف انجهتناو ؛عجارملا ركذب اهب فيرعتلاب انمق رداصملا جيرخت دعب ©

 .هتاقيقحت نم اندفتساو روفرفلا

 .فرحب افرح ردصملا يف اهلصأب ةرابعلا نم سبتقملا ةنراقمب ائمق ©

 .هجيرختب انيفتكا اًيفرح لقنلا ناك اذإف ©

 ."ريغتب" "فرصتب" ب جيرختلا دعب هيلإ انرشأ فرصتب لقثاذإو ©

 ركذي ل اذإو «هجيرختتب الإ هاتسسم ام "اًصخلم" ب كلذ ركذو اًصخلم ةرابعلا لقناذإو ©

 ."اًصخلم" زمرب هيلإ انزمر « كلذ

 ىلع عضاوملا ضعب يف انعضو ءردصملا يف هصنو لوقنملا سبتقملا نيب فالتخا ةلاح يف ٠

 .هعجرمب شماطلا يف لصألا انركذو شماهلا مقر ةفلتخملا ةملكلا

 «قيقحتلاو ثحبلا دعب هنم سبتقملا ردصملا ىلع روثعلا نم اننكمت مدع ةلاح يف .٠

 انعجار اهيف هدجن مل نإو ءردصملا بحاصل ىرخأ بتك يف هنع ثحبلا دعب هانركذ

 ردصملا بحاص ىلإ ًةوزعم ةسيتقملا ةرابعلا اهباحصأ ركذ يتلا رداصملا نم اهريغ

 .هعجرم انركذو يلصألا

 .ًالماك هجيرختب انمق عجرملا ركذ نودب فلؤم ىلإ سبتقملا نيدباع نبا لاحأ اذإو ©

 .ردصملا ركذ انلواح ءردصملا ركذ نودب هلقن ةلاح يف ©

 ائمق «ىرخأ رداصم نم تاسبقملا نم ءازجأ هايانث ف دروأو ردصم نع لقن اذإ ©

 .يللصألا ردصملا جيرخت دعب اهجيرختب

 نم هلك سيل نيدباع نبا دنع هعجرمب روكذملا سبتقملا نأ ةعجارملا دعب انل نيبت اذإو «©
 ىلإ انرشأ « هريغو ًالثم سبتقملا حرش نم ءازجأب جوزمم وه لب ؛هدحو ردصملا كلذ



 ةيشاحلا يف كلذ

 يفف ءاههنيب زييمتلا بعصي ثيحب ةجوزمم نيردصم نم تارابع نيدباع نباركذي دقو
 .ةيشاحلا يف كلذ ىلإ انرشأو ؛ةدح ىلع ًالك نيترابعلا انركذ لاوحألا هذه لثم

 نم ديزمل هانركذ بلطملا ديفي ام هنم يقابلا ءزجلا ف نأ سبتقملا جيرخت دعب انيأر اذإ

 .ةدافإلا

 ةلمجملا عضاوملاو ةدقعملاو ةلضعملا ثحابملا حيضوتو حرش

 در" يف ةلومشملا ثحابملا حيضوتو حرش ةمدقملل انقيقحت نم ةيلصألا ةياغلا تناك ثيح

 انتاقوأ رثكأ هيف انلذبو ءبللاو لصألا ةباثمب يقيقحتلا انعورشم يف ناونعلا اذه نإف ”راتحملا

 : كلذ يف انجهنم يلي ايفو .اندوهجو

 ليصفتلا نأ انيأرو راصتخاب رم وأ اًيلامجإ اًثحب نيدباع نبا اهيف ثحب يتلا عضاوملا

 .ةفورعملا عجارملا ءوض يف ةجاحلا ردق هحرش انفضأ «ماقملاو بلطملل ىفوأ

 رسيت مب هليصفت انركذ ءفالح هيف نف نم اًثحبم ركذ اذإو
 .اهانصقل نيدباع نبا اهيف بنطأ ثحابم يفو

 .ةغللا ليهستب ةقيقدلا ثحابملا انحرش

 ."ليق" :لثم قباوسلا نم هتالاحإ نم تادارملا ديدحتو نع فشكلا انلواح

 «"نويلوصألا لاق" «"مهضعب لاق" «"مهضعب رشف" «"رّسف" «"بيجأ" «" ضرتعا"
 ضعب" «"خياشملا ضعب" "ةمثألا ضعب" «"ةمئألا هيلإ بهذ" ؛"ءاهقفلا حرص"

 ,"فلسلا" :"نومدقتملا" «"نورخأتلا «"يضاقلا" «"كلملا" «"ناطلسلا"' «"نيرسفملا

 .اهعجارم ركذب اهريغو "خياشملا" ."فلخلا"

 .ةيشاحلا يف نأشلا تاذ ثحابملل ةيليصفتلا عجارملاو ناظملا انركذ

 همامتو" «"قبس دقو" ؛"همامت يتأيسو" لثم قحاوللا نم هتالاحإ عجارم ىلإ انرشأ
 .روفرفلا ةخسن بسح اهريغو "اذك يف

 ةيشاحلا يف كلذ حيضوتب انمق ءًالمجم نيدباع نبا اهيلإ حملأ ةصق وأ ثدح يف

 .عجرملا ركذب
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 ىرخأ بتك وأ نييدنبويدلا خياشملا بتك يف ثحبملل ديفم قيقحت ىلع انرثع اذإ
 .ةيشاحلا يف هانجردأ مهتيقوثومب نيفورعم نيققحمل
 كلذك اننإو :هنع لقنلاو راتخملا ردلل يواطحطلا حرش ةعجارم نيدباع نبا رثكي

 :يلي ام كلذ يف انجب: ناكو صاخ لكشب انقيقحت يف يواطحطلا انظحال

 نبا هركذي مل نإو انبلطم ديفي هائيأر اذإ يواطحطلا تاقيلعت نم اندنع انفضأ

 .نيدباع

 .شماهلا يف هانجرخف هيلإ هبسني ملو عضاوم يف يواطحطلا نم نيدباع نبا سبتقا
 دعب هانركذ « ديفأ هليصفت نأ انيأر و ًالامجإ يواطحطلا نم نيدباع نبا هلقن اهيفو
 ."اذكه ةرابعلا مامت" ب شماهللا يف هجيرخت

 نيسوقلا نيب هعجرم انركذ «يواطحطلا نم اندنع انفضأ ايف باتك مسا درو اذإ
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 .زاجيولاب (......) نيسوقلا نيب هب اتفّرع , باتك مسا هيف درو اذإ

 وأ حرش يف ديفأو عفنأ هانيأر ام امأو ءدلجملا رخآ يف يعفارلل ةلماك تاريرقت انقحلأ

 ."يعفارلا لاق" ب شماحلا يف هناكم يف هانركذ ةرابع حيضوت

 هعجارم جيرختو بتكلاب اًقيرعتو مالعألا مجارت يعفارلا نم انسبتقا ام ىلا انفضأو

 .كلذ ريغو

 ال هنأ الإ "اذك يف بلطم" ب هتيشاح يف ةمهم ثحابم نيدباع نبا ةمالعلا نونعي

 لثم ىلإ انفضأف ءدحاو فنص نم لئاسملاو ثحابملا هتحت عمجي اًسيئر اًناونع عضي

 .اهيلإ لوصولل اًريسيت ةيسيئرلا نيواثعلا دحاو فنص نم لئاسملاو ثحابملا هذه

 ةصيوعلا تاملكلا حرش

 .ةصيرعلا تاملكلل اًيوغل اًقيقحت ةجاحلا دنع انركذ

 اًمؤالت دشأ لمأتلا دعب هانيأر ام اهيناعم نم انيقتنا ةملكلل يوغللا قيقحتلا يفو

 .اهقايسب
 .لاوقألاو ةلثمألا ركذب ىنعملا بيرقت انلواح عضاوم يفو

 .هانركذ ءعجرملا ركذي لو يوغل قيقحتب نيدباع نيا ةمالعلا ماق اذإ
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 ناسل" لثم اهب قوثومو ةفورعم ةيوغل عجارم ىلإ ةيوغللا انتاقيقحت يف اندنتسا ©
 ."حاحصلا" وأ "برعلا

 ناسل) اللثم «بسحف ةقلعتملا ةداملا ركذب يوغل قيقحتل عجرملا ركذ دنع انيفتكا ©

 (دتج :ةدام :برعلا

 تاحلطصملاب فيرعت
 .تاحلطصملل تافيرعتلا انركذ

 .ةلثمألاب اهانحضوأ عضاوم يفو

 .اهعجارم انركذ ءعجارم نودب تاحلطصم دروأ نيدباع نبا ناك اذإ

 .اهجيرختتب ائيفتكا ءاهعجارمب اهركذ يتلا تاحلطصملاو

 هجو ىلع انججتحا نكلو «تاحلطصملا تافيرعتب ةصاخلا بتكلا ةعجارمب ائمق

 .نينثاب اهنم مومعلا
 كلذ نم ةيساسألاو ةقثلا عجارملا ىلع اندمتعا صاخ نف نم حلطصملا جيرخت يفو

 .خلإ دربملل "بضتقملا"و «هيوبيسل باتكلا" وحنلا ملع نم حلطصم يف ًالثم «نفلا

 هلصفو هباب ركذ عم ةحفصلاو دلجملا مقر انركذ تاحلطصملا تافيرعت عجارم يف

 (ءابلا فرح ء١1 ص :"تافيرعتلا")

 راثآلاو ثيداحألا حيرختن

 .ةمدقملا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا عيمج جيرختب انمق

 .هيلع مكحلا نود هجيرختب انيفتكا ملسمو يراخبلل نيحيحصلا نم ثيدحلا ناك اذإ

 .هتحص ةجرد ىلع هجيرخت دعب انمكح امهريغ نم ناك اذإو

 .ةفيعضلا ثيداحألل دهاوشلاو تاعباتملا ركذ انلواح

 .رسيت اميف ليصفتلاب ثيدحلل دانسإلاو صنلا فالتخا انركذ ابك

 هدعب هانقثوو هنم هجيرختب انمق نيعم عجرم نم ثيدحلا لقن نيدباع نبا ناك اذإ
 .ىرخأ رداصم نم هل عجارمب
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 رابتعاب اًتايحأ عجارملا انركذ ءةتسلا حاحصلا ريغ نم ثيداحألا جيرختل ةبسنلاب ©

 .ىرخأ اًنايحأ ثيدحلا ملع يف مهتناكم رابتعابو اهباحصأ تايفو

 هذه لثم يف اندروأ «هانعم وأ ثيدحلا نم ءزج ركذب عضاوم يف نيدباع نبا رصتقي ©
 .هانجرخو هصن مايتب ثيدحلا تالاحلا

 انلصف مث «ةمدقملا يف هلحم قايسب بسنألا دانسإلا انمدق ةياورلا قرط ددعت دنع ©

 .هديناسأ حصأ انركذ الإو «ةجاحلا بسح هيلع مالكلا

 انلذب ؛هنع يور ايفو هبقانمو ةفينح يبأ مامإلا لئاضف يف ةدراولا ثيداحألل ةبسنلاب ©
 .اهتاظم ةعجارمو اهيلع مالكلا يف اندهج ىراصق

 ةيرعشلا تايبألا حيرخت

 اذإ هل فلؤم وأ تيبلا بحاص ناويد هيف انمدقو ءاهيف تايبألا عيمج جيرختب انمق ©

 .اهركذ تلمش ىرخأ بتك نم اهانجّرخ الإو ءدجو
 يف تيبلا اندجو يذلا رعاشلا ىلإ هانزعوأ رعاش نم رثكأ ىلإ تيبلا ةبسن ةلاح يف ©

 .ةدئافلل اًيمعت عجارملاب هيف ىرخأ ًالاوقأ انركذ ايكو هناويد

 ثحبلا دعي حج.رألا وه ام ىلإ هانبسن « ناويد يأ يف تيبلا ىلع روثعلا مدع ةلاح ينو ©
 .ةدئافلل ٌةحوجرم ىرخأ ًالاوقأ انركذو ءصيحمتلاو

 .عجارملا عم هبحاصل ةيليصفت ةمجرت تيبلا جيرخت دعب انركذو «©
 .لاحلاو ةجاحلا بسح اهتيفاخو تايبألا قايس انركذ ©

 .هانجرخو لماكلا تيبلا شماها يف انركذ ءاعارصم نيدباع نبا ركذ ةلاح يف ©

 .شماحلا يف هانركذ عارصملا يف فالتخا ةلاح يف ©

 .ةجاحلا ءاضتقا بسح عجارملا بتك تايبألا جيرخت يف انركذ ©

 .يفاوقلاو ضورعلاو ةغالبلاو بدألا مالعأ بتك عجارملا ركذ يف انمدقو ©

 مالعألا مجارت

 وأ مهانك و مهئاسأب اوركذ ءاوس ةمدقملا يف نيروكذملا مالعألا عيمج ةمجرت انلواح ©

 ءاقتئاب انينعو ةمهملاو ةفورعملا عجارملا عيج يف مهنعركذ ام انراق ثيحب مهباقلأ
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 .اهنم مجارتلا نسحأ

 .ةيليصفتلا هناظم ركذب هانلّيذ هسفن نيدباع نبا مهنع مجرت نيذلا مالعألا

 و يفوك نم نطوملا ةبسنو باقلألاو ىنكلاو بسنلاو مالعألا ءامسأ مجارتلا انّمض
 .هوحنو يعفاش وأ يفنح نم بهذملا ركذ انلواح اك «كلذ هباش امو يرصب

 ."اذكب فرعي وأ اذكب فورعملا" ب اهاندروأ ةنيعم ةفصب ٌّمَلَع فرع اذإو

 .ةيرجملا ةنسلاب ةافولا ةنس ىلإ مجارتلا نمض انرشأ

 ةعجارم دعب «"يشاترمتلا" وأ "يفكصحلا" ك اهظفلت ةحصل ةبسنلا ليكشتب انينع

 .باسنألا بتك

 ركذب رخآ مسا ىلإ انرشأو ءاهرهشأو ءامسألا حصأ انرتتخا مسالا يف فالتخا ةلاح يف

 ."هيفو" ب عجارلا
 ب رخآلا ريخأتو ةرهش رثكألا ركذ ميدقتب |مهيلك انركذ ةافولا ةنس يف نيلوق ةلاح يف

 ."ليقو"

 ىلإ ةراشإلا انزجوأو ءاهنم ًةرهش رثكألا انركذ ةافولا ةنس يف نيلوق نم رثكأ ةلاح ينو
 .”كلذ ريغ ليقو" ب هريغ
 ةخسنلا ركذب ليلحتلاو كاردتسالاب شماحلا يف اهانلوانت «ةمجرت يف ققحم ةلز ةلاح يف

 .اهيف طولغملا

 ك نفلا كلذ تاقبط يف ةفلؤملا بتكلا ىلع اندمتعا نيعم نف نم لاجرلا مجارت يف

 مجارت يف "ءابدألا مجعم"و ء نييوحنلا مجارت يف "ةاحنلا هاينأ يف ةاورلا هابنإ"

 .ءابدألا

 كلذ لاجر مجارتب ةصاخلا بتكلا ىلع مالعألا تايفول عجارملا ركذ يف اندمتعا

 لاجرل "ةرشاعلا ةئاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا" ىلع انداتتعا لثم يرجهلا نرقلا

 لاجل "رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ" ىلعو ءرشاعلا يرجهلا نرقلا

 .نرقلا اذه

 تاقبط يف ةّيضملا رهاوجلا" لثم مجارتلا عجارم يف مالعألل بهذملا رابتعا انلواح

 .فانحألا مجارت يف "ةيفنحلا



۲ 

 يف "دادغب خيرات" ىلإ اندانتساك اهنع عجارملا ركذ يف مالعألا نطاوم انربتعا كلذك ٠

 .قشمد لهأ ركذ يف "قشمد خيرات" ىلإو «دادغب لهأ مجارت

 "ءاسنلا مالعأ" وحن نهركذب ةصاخلا بتكلا ىلإ انعجر ءاسنلا مالعأ مجارت يف ©

 .امهريغو "ىنبل"و "ىملس" ةمجرت يف "رودخلا تاير تاقبط يف روثتملا ردلا"و

 بتكلاب فيرعت
 انفّرعو ءاهعجارم ركذ عم ةمدقملا يف ةروكذملا بتكلا عيمجل فاو فيرعتب انمق ©

 .اهجيرخت دعب نيدباع نبا اهركذ يتلا عجارملا عيمجب

 .هتافو ةنسو هبحاص ركذ عم باتكلل لماكلا حيحصلا مسالا انركذ ©

 :لثم «نيسوقلا يف هدعب لماكلا همسا انركذو هانركذ جئار مسا باتكلل ناك اذإ ©

 «عضاوم يف بيترتلا انسكعو «(ثيدحلا مولع يف ةركذتلاو ةرصبتلا) "يقارعلا ةيفلأ"

 دئارشلا ديق" : لثم ءنيسوقلا يف جئارلا مسالا هدعب انطبضو «لماكلا مسالا انمدقف

 .(ةينابهولا ةموظنملا) "دئارفلا مظنو

 .شماهلا يف لماكلا همسا انجردأ باتكل جئارلا مسالا ركذب نيدباع نبا ىفتكا اذإ ©

 هقيقحت دعب شماملا يف هانركذ ءثحبم يف امهم اًيقيقحت مضي باتكب فيرعتلا ناك اذإ ©
 "يلجملا ةبلح" مسا ةحص نع انقيقحت ةصالخ ًالثم « "ةدئاف" ناونع تحت لماكلا

 ."ةدئاف" ناوئعب شماهلا يف هانركذ

 همسا نع انثحب هيف هابتشالا وأ باتكل حيحصلا مسالا نيبت مدع ةلاح يفو ©

 ."نايمعلا تگ يف نايا ٌتْكَن" ًالثم قيقحتلا دعب هانركذو ءحيحصلا

 مسالا انركذ مث ءروهشملاو حيحصلا مسالا انركذ «باتك مسا يف فالتخالا دنع ٠

 .(نايمهلا تكن) هيفو ٠۲٠ /۲ مالعإللا :ًالثم هعجرم ركذ دعب حوجرملا

 اذه نيعم باتك ىلإ كلذب اًريشم باتكلا فلؤم ركذب نيدباع نبا يفتكي ام اًريثك ©
 ب ديريو "زومرلا عماج" هباتك ىلإ ةراشإلا "يناتسهقلا لاق" هلوقب ديري ًالثم .فلؤملا

 انمق كلذك تالاحلا هذه لثم يفف «"ىربكلا يقهيبلا ننس" ركذ "يقهيبلا يف"

 .باتكلاب لماك فيرعتب



۳ 

 انفيرعت دعب هيلع انللد «هبحاص ىلإ هوزع وأ باتكب فيرعت يف ققحم ءاطخإ ةلاح يف
 .ناكملا سفن يف

 .اًضيأ ةيلصألا اهنوتمب فيرعتلاب انمق يشاوحلاو حورشلاب فيرعتلا دنع
 تركذ يتلا عجارملا انكرتو ءاهباحصأب بتكلا ركذ تعمج يتلا عجارملا اندمتعا

 .تافلؤملا ركذ نود نيفلؤملا

 "نونظلا فشك" وحن بتكلا فصوب ةصاخلا عجارملا ىلإ اندانتسا بلاغ ناك ©

 .هريغو

 نادلبلاو نكامألاب فيرعت
 ."راتحملا در" ةمدقم يف ةروكذملا نادلبلاو نكامألا عيمج فيرعتب ائمق

 .اهرّمع نم ركذ اهفصو نمض اندروأ اك

 .هانركذ «ببس ةنيدم وأ دلي ةيمست ءارو ناك اذإ

 يف ةيليصفتلا ةمئاقلا انفدرأو ءطقف لوألا اهركذ دورو دنع نادلبلاو نكامألاب انفّرع

 .باتكلا رخآ

 .ةفورعم قطانم نم اهب طاحأ ام نايبب ينارغجلا اهعقوم ديدحت انلواح امك

 .اهيسسؤم ءايسأ كلذك انركذ اهريغو سرادملاو دجاسملا فصو يف

 .اهؤانب مت ةنس يأو ةلود يأ مكح يف انركذو

 فرعيو "ميلس ناطلسلا عماج" :الثم نيمسالا انركذ اهنم يخيرات رثأ مسا ريغت اذإ

 "ربكألا نيدلا يبحم خيشلا دجسم" ب نآلا

 و "نادلبلا مجعم" ك نادلبلاو نكامألا خيرات يف ةفلؤم بتك نم اهفصو يف اندفتسا

 .اهريغو "دابعلا رابخأو دالبلا راثآ"

 تايئزجلاو ثحابملا سرهف
 يف نيدباع نبا بولسأ نأ «رذعتم رمأ "راتحملا در يف ةبولطم ةلأسم نع ثحبلا

 رمي لب ؛ةدح ىلع اهركذي ال هنكلو ؛عورفلاو تايئزجلا عيمجب هطيحي هنأ وه عوضوم ةجلاعم
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 ايليصفت اًسرهف انددعأ كلذلو «ثحبملا نمض نم ىرخأ ةيملع قئاقدو تاكن ركذو اهركذب
 ناونع لك انفدرأو «سيئر ناونعب دحاو عون نم لئاسملا هيف انفنصو «تاعوضوملاو لئاسملل

 يف ام عيمج ىلع اًرشابمو ًالماش ًاليلد هللا ءاش نإ كلذب ناكف ءةحفصلاو دلجملا ركذب

 .تاعوضومو لئاسمو ثحابمو باوبأ نم "راتحملادر"

 باتكلا سراهف
 :ةيلاتلا سراهفلا باتكلا انلّيذ

 تاعوضوملا سرهف ١.

 ةينآرقلا تايآلا سرهف .

 ثيداحألا سرهف :

 ةمجرتملا مالعألا سرهف .

 ةمجرتملا بتكلا سرهف .

 ةمجرتملا نادلبلاو نكامألا سرهف .

 ةيوغللا تاقيقحتلا سرهف .

 تاحلطصملا سرهف .

 رداصملاو عجارملا سرهف .

 .نيمآ «نيعمجأ هبحصو دّمحت هقلخ ريخ ىلع هللا لصو

 mM اسجل چ

O 

 صنت طح هک ےھ



 هْيدِب اع وبا ةّيشاح ةمادقُم





1¥ 

 يبا ب

 فلؤملا ةمدقم

 ةالصلاو دملا ٌةملك

 رّرغ رّرُد نم هب ذيزتسأ ًاركش كركشأو «رئاظنلاو هابشألا نع هتاذ تَمّرَتَت نَم اي كدمحأ
 ةيادبلا يف ةياقولاو ةيادهلاب ةيانعلا ًماودو «ةيارّذلا ًةياغ كلأسأو < رهاوجلا ٌرهاوز دئاوفلا

 نئازخ ٌفشكو «قئاقحلا حاضيإل طيحملا كضيف رحب طوسبم نم حتلا باب َحتفو ؛ةياهنلاو
 .قئاقدلا زنك نم راحبلا رّرُد جارختسال رارسألا

 يواحو «جارعملا بحاص ةعيرشلا ردصو «جاهولا جارّسلا َكّيبن ىلع ُمّلَسأو ٍلَصأو

 مهيعباتو ءنيدهتجملا ةمئألاو ءنيرهاّطلا هباحصأو ءنيرهاطلا هلآ ىلعو «"ةعيفزلا تاماقملا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإي

 راتحملا ّدر فيلات ٌةيفلخو هئازيمو هفيرعت :راتخملا ردا

 نبا"ب نيهشلا "نيمأدمحم" نيمحاّرلا مح .رأ ةمحر ىلإ نيرقتفملا جوحأ ا وقيف :دعبامأ
 اك دياع

 همم ممم مومو ممم م ممم م ممم 5 ںی

 "ةيانعلا"و "ةيارّدلا"و "رّرُغ"و "رّرُد"و "رئاظنلاو هابشألا" نم «بتكلا يماسأ نيب عمجلا يف ام ىفخيال )١(

 سفن اهب ٌدارملا سيلو ؛هيجوتلا ةعانصو ماهيإلا نسحو ةفاطللا نم ءبتكلا نم اهريغو ؛"ةيادهلا"و
 اذه لثم يف فولأملا ريغ هنألو ؛مالكلا فيطل يف ةعيدبلا تاكنلا تاوفو فلكتلا نم هيف امل ؛بتكلا

 .مالعألا ءاملعلا نيب ماقملا

 :ت) يفنحلا ءيقشمّدلا "نيدباع نبا"ب فورعملا دمحأ نب زيزعلا دبع نب رمع نب نيمأ دمحم (۲)
 .هرصع يف ةيفنخلا مامإ و ةيماشلا رايدلا هيقف (ه

 "رشع ثلاثلا نرقلا خيرات يف رّشَبْلا ةيلح" 47/7 :يلكرزلل "مالعألا" :هتمجرت رداصمل رظنأ
 ءايسأ نيقراعلا ةّيده' ء٤١ ١ /۳ :ةلاَحَك اضَر رمعل "نيفلؤملا مجعم" 1۲٠١ /۳ :راطيبلا قازرلا دبعل



۸ 

 ءراصمألا ي راسو ءراطقألا يف َراَط دق راصبألا ریون ٣ حرش 0 راتخملا ردلا" باتك 3

 «هيلإ مهعّرْفَم ٌراَصو هيلع ٌسانلا ّبَكَأ ىتح راهنلا ةعبار يف سمّشلا ىلع راهتشالا يف ّقاَفو

 نِي ىّرَح دقلف ءبّمذَلا يف ُبّهَلْلا ُراَرُطلا هنإف «بهذملا هيلإ نوكيو ءَبَلْطُي نأب ٌٍيرحلا وهو
 هلاونم ىلع حسنك ملو «"رافسألا رايك نم ةديغ وحي ملام ةحّحَصُملا لئاسملاو «ةحّقْلا عورفلا

 و ةسايسلا و ركفلا يف رشع ثلاثلا نرقلا نايعأ" ٦۷ /۲ :اشاب ليعايسإلل "نيفنصملا راثآو نيفلؤملا

(1) 

0 

0 

 دبع دمحم روتكدلل "يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" 05 :ص ءكب مّدرَم ليلخل "عامتجالا

 .(روفرفلا حلاص فيطللا
 :ت) يفنحلا يفكصخلا ؛ يقشَمْدلا ءنامحرلا دبع نب يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم نيدلا ءالعل

(AAA 

 يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ" ٤١ ٥ /۳ :"نيفلؤلا مجعم" 5 :"مالعألا" :رظنأ

 'ماشلا قشمد ىوتف ّيَو نميق ماشّبلا فرع" 25580 /؟ :"نيفراعلا ةّيده" "1" /4 :يّبحُملل "رشع

 01 :ص ؛يلِطاسَقلل "ءاحيفلا قشمد يف ءاتغلا ةضورلا" ء١۸ :ص «يدارملا ليلخل

 «يئاترُمُتلا هبيطخلا ميهاربإ نب بيطخلا دمحأ نب هللا دبع نب دمحمل ؛"راحبلا عماجو راصبألا ريونت"

 :"نيفلؤملا مجعم" ,774/5 :"مالعألا" :هتجرت رداصمل رظنأ.(ه4١٠١ :ت) يفنحلا ءيزغلا

 نرقلا رابخأ يف رَمّسلا جئاتنو لاحترالا دئاوف" 001/١. :ةفيلخ يجاحل "نونظلا فشك" ۷ ۳

 (1۸ ٤/ :"رثألا ةصالخ" 77 /7 :"نيفراعلا ةيده" ءالالد ١/ :يوّمَحلل "رشع يداحلا

 نيققحملا ضعب قمح نكل ه١٠٠ 4 ماع يف تناك يئاترُمتلا ةافو نأ ىلع هل نومجرتملا عمجأ دقل :ةدئاف

 فوقو مدغل رخخآلا نع اًدحاو خيراتلا اذه اولقانت دق نيمجرتملا نأو حيحص ريغ دّدحعملا خيراتلا اذه نأ

 يشاترُمتلا نأ كلذ ىلع لدي امبو «خيراتلا اذه دعب اّيح ناك يئاترُمتلا نأل كلذو ؛هفلاخي ام مهنم دحأ

 يف ةزوجرأ يهو "نارقألا ةفحت" باتك :اهوأ :خيراتلا اذه دعب هتافلؤم نم نيباتك هدي طخب بتكدق

 ةفحت حرش نانملا بهاوم" باتك :اهيتاثو ه8١٠١٠١ ماعل ةيناثلا يدامج رهش يف اهتباتك نم غرف ءهقفلا

 يف دجوت ةطوطخم ةخسن نيباتكلا نيذهو ه؟٠٠ ماعل يناثلا عيبر ؟١ يف هتباتك نم غرف ؛"نارقألا

 نب دمحم مامإلا ةعماج ةبتكم يلو 61 :مقرو ۱/۳۳۰۲ :مقر تحت ' '!دنلريأ"ب يتبرتسش ةبتكم

 بجر رهش وه يئاترُمتلا ةاقول حيحصلا خيراتلا لعلو...هسفن مقرلا لمحي امهنع روصم مليف دوعس
 ماعل بجر رهش و بجر رهش يف فلؤملا ةافو دّدح دق يبحملا نأل كلذو ؛فلأو تس .ه5١٠٠ ماعل

 ةفعسم ةساردو قيقحت يف ماهتلا ةيغب" :ليصفتلل رظنا .هتايح توبث دعب يتأي بجر لوأ وه ه5

 .ضايرلا .فراعملا ١/ 1١6_17« :ميركلا دبع نب حلاص روتكدلل "ماكحألا ىلع ماكحلا

 «روظنم نبال "برعلا ناسل") .راّقشأ :هعمج ريبكلا باتكلا وه :ليقو .باتكلا :_ رسكلاب _ٌرْفّسلا
 (رفس :ةدام ؛يرهوجلل "حاحصلا" ءرفس :ةدام
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 (”هّنمتو زاغلإلا ٌّدح ىلإ زاجيإلا يف َعَلِب دق هولع ٍروُقٌؤَو ههوُجَح مصل هنأ ('1َدْيَي ءراكفألا دي

 ٌتْفَّرَص تنك دقو ءزاجملاو ةقيقحلا نيب زارفإلا زاجنإ نع ءزاجملا كلذ يف () زاتجملا زاجعإب
 55 نا ر 2 تش 2 چ اف 5

 1 نم ةيفسملا عم رهدلا نم ةهرب يق ةكبشب ٌتضٌدتقاو «رمعلا ديدج مم ةقش ةَقَشملا عم هل ٌتلذبو هلا رم ةه ( ”هتاناَعم
 و 0 8 2 هل :

 ليللا ي ترصو ؛"ودباوأ لج مالقألا داتوأب تذّيقو ودراوش لجأ ماهفألا

 «مايخلا يف تاروصقملا وروح ىلع ينعلطأو (ةَّريمضو هرم لإ "رس یتح ةريمسراهنلاو

 هفئاحص 'حئافص يِشاوح 'يئوا تقطف لل | "هتارد هوجو نع يل َفَسَكو

 (ديب :ةدام "حاحصلا" .ديب :ةدام «"برعلا ناسل") .ليخب هنأ ديب لالا ريثك نالف :لاقي "ريغ" ىنعمب مسا )0(

 (عنم :ةدام "حاحصلا" .عنم: :ةدام «"ببرعلا ناسل") .ء ءيشلا نع فكلا وهو «عانتمالا : 'عنمّتلا' ةفز

 "طيحملا سوماقلا" ءزوج :ةدام «"برعلا ناسل") .زايتجالا نم قيرطلا زاتجم و كلاسلا (۳)
 (زوج :ةدام .يدابآزوريفلل

 :ةدام "برعلا ناسل") .ةدباكملا و ةاساقملا :"ةاناعملا"و ؛هتدش جلاعو ءهدباكو ءهاساق :ءيشلا ىناع (4)

 (انع :ةدام ؛"حاحصلا" .انع
 .ققش :ةدام ؛"برعلا ناسل" .ّقَُش :اهعمج ؛ءيشلا فصن وأ «ليوطلا رفّسلا :مضلاب ُهَّقْشلا (5)

 (ققش :ةدام :"طيحملا سوماقلا"
 :ةدام ."طيسولا مجعملا") .ةَدِراَش عمج ءاهبئارغو اهرداون :ةغللا ٌدِراَوَش :لاقي ءرداونلاو بئارغلا (5)

 (درش :ةدام «فولعم سيولل "ةغللا يف دجنملا" ءدرش

 .ةّدبآ :ةيشحولا ةملكلل لاقي مالكلا نس ةبيرغلا وأ شوحولا :"ةَدبآ" عمج ؛مِلَكلا نم بئارغلا (۷)

 (دبأ :ةدام ءداّبَع نبال "ةغللا يف طبحملا" «دبأ :ةدام "قرا ارفلا ليلخلل "نيعلا")

 و'حاحصلا" .ررس :ةدام و"برعلا ناسل") .دادضألا نم «هرهظأو هَمَتك :اًراَرْسإ هّرَسَأ نم ءرهظأ (۸)
 (ررس :ةدام ؛”"طيحملا سوماقلا" . درس :ةدام

 :ةدام "حاحصلا") .ردخلا تمزال اذإ ةرّدَخم ةيراج :لاقيو ءرتسلا :_ رسكلاب_ ردخلاو هََرّدخُع عمج (9)

 (ردخ :ةدام “برعلا ناسل" ءردخ

 مجعملا" «مثل :ةدام «يمويفلل "رينملا حابصملا") .ةفشلا وأ مفلا يلع عضوي باقنلا :_ رسكلاب_ مامللا )٠١(
 (مثل :ةدام "طيس ولا

 :ةدام «يديبزلل ' 'سورعلا جا ات") .هنمّسحو هشقن هشقن دقن :ةيِشْوَت ديدشتلاب ٌاَشَوو ءّيشو هْيِشَي ب تبوثلا ىَشَو ()

 (يشو :ةدام “برعلا ناسل" «يشو

 وهف «ضرعو لوط هل «فيس وأ ةديدح وأ حول وأ ةبشخ وأ ضيرع رجح لک :ةَحِيِفّصلا ؛حاولألا (1؟)
 (حفص :ةداه ۾ "برعلا ناسل" . .حفص : :ةدام ."نيعلا") . ُحْئاَفَص : اهعمج .ةحيفص



 و.

 كيتاه "طمس طسَبو ءدئاوفلا كلت حج ُثدرأ مث «ةفيحصلل ُضايِب ةقيقحلا يف وهاهب «ةفيطللا

 هَرَرَح ام كلذ ىلإ اًماض «عايصلا نم اهيلع ًافوخ عاَقّرلاو يشاوحلا تاَقَرَمَتُم نم ءدئاوُملا
 ُتْوَّزَع ابرو « باتكلا اذه يح نم امهيغو "يواطحطلا" ةمالعلاو"يبلحلا" ةمالعلا

 ل 4 ب
 .بارغإلل ال لقّتلا دّدعتب ةقثلا ةدايزل رخشآ باتك ىلإ امهيف ام

 'يواطحطلاو 'يبلحلا" نع لقنلا دعب لمأتو مهفاف :"نيدباع نبا" لوق ىنعم
 ُبِساَنُي ام ىلع مالكلا ُرّرقأ ٌمهألا ٌنسحألا وأ ٌباوصلا هقالخام |مهمالك يف َمَقَو اذإو

 .اهعم ابدأت هيلع ضارتعالاب حرص الو «مهفاف :ىلوقب كلذ ىلإ ريشأو «ماقملا

 ناسل" طمس :ةدام "سورعلا جات") .طُمَس :هعمج «بناجلا :نيسلا رسكب ءطامسلا «بناوحلا ()

 (طمس :ةدام «"برعلا

 ةفحت ةيشاح" هفيناصت نم (ه9١١+ :ت) يراّذملا يبلحلا يفنحلا ميهاربإ نب ىفطصم نب ميهاربإ (؟)
 "حاب اًرمار نيدباع نبا هنع لقني "ردلا ىلع يبلحلا ةيشاح"ب فورعملا "راتخملا ردلا ىلع رايخألا

 ١/ 0114٠ :"نونككملا حاضيإ" "4 ١/ :"نيفراعلا ةّيده" ءالا“ ١/ :"نيفلؤملا مجعم" كال 6 ١/ :"مالعألا")

 :هباتكب رهتشا (ه11771١ :ت) يفنح هيقف «يواطحطلا وأ يواطهطلا ءليعامسإ نب دمحم نب دمحأ (۳)

 ةيلح" 140 ١/ :"مالعألا") "ط" اًرمار نيدباع نبا هنع لقني "راتخملا ردلا ىلع يواطحّطلا ةيشاح"

 نيققحملا ضعب هركذ امو ١/ ١184( :"نيفراعلا ةّيده" ء7 51/١ :"نيفلؤملا مجعم" ١/ ۲۸١ :"رشبلا

 در ةيشاح" يف ايك (.ه۳۲۱ :ت) يواحطلا يدزألا ةملس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ هنأ "راما در"ل

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط ءاله ١/ :نيسح رماع و قالح نسح يحبص دمحم قيقحتب "راتحملا

 .هانتبثأ ام ٌباوصلاو «مهنم وھس وھف م۱۹۹۸ /ھه۹

 يف ريهش باتك "راصبألا ريونت" حرش "راتخملا رّذلا" باتك نإ :هللا همحر فلؤملا لوقي :ةرابعلا لصاح (4)

 ءاياضقلاو تالكشملا نم مهبوني ايف ملعلا لهأ عجرم حبصأو «راهنلا ةعئار يف سمشلاك قافآلا

 وهو «ملعلا بتك نم هريغ يف دجوتال ٌةححصم لئاسمو ٌةيلج ٌةحضاو اًعورف نمضتي هنأل كلذو
 نم ةقيقحلا نيبت داكتال زاغلأ ىلإ هلؤح هتزاجوو هراصتخا نأ الإ هلثم تأي مل ههعون نم ديرف باتك

 عمج يف يبابش نم اًرطش تلذب دق تنكو .هلمجم ريسفتو هقلغم حرش ىلإ ةسام ةجاحلا تناكف ءزاجملا
 تاحفصو ةقرفتم قاروأ يف هايابخ اياوزو هاياوز ايابخ نم ريثك يل ىلت ىتح «هدراوش ديقو هدباوأ
 هيلع نوشحملا هرّرح ام ّمض عم :تالفإلاو عايضلا ةيشخ دحاو ناكم يف اهعمجأ نأ ٌثدرأ مث «ةرئانتم
 .امههريغو يواطحطلا ةمالعلاو يبلحلا ةمالعلا لاثمأ

 :يشبحلا دمحم هللا دبعل "يشاوحلاو حورشلا عماج") :راتخملا ردلا يشاوح نع ليصفتلل رظنا

 (7144_508 2/1١ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" تح٠_كالال/١



۳١ 

 "ردلا" ىلع "هتیشاح" ف "نيدباع نبا" جهنم

 هريغو هنع ٍلوقنملا هلصأ ةعجارم طباوّضلاو لئاسملا نم حرشلا يف عَ ب اميف ٌتمزتلا دقو

 نمو ج اهدڻاوف «ةّمهم عورف نم ًاريثك ٌثدزو .طئارشلاو دويقلا ضعب ٍطاقسإ نمي ًافوخ

 ٌلَحو «ةقئافلا تكألاو ةقئادلا كثاحبألاو «ثصاوبلا فالختا لع كداوخلاو عئاقولا
 عفدو «'"ةّلِضعملا عئاقولا نايبو «ةلكشملا لئاسملا فشكو «تاصيوخلا جارختساو تاصيوعلا

 «يئاوغلا َعفرو قحلاب ققحملا "حراشلا" اذهل ٌراصتنالاو ءيئاوحلا بابرأ نم ةيهاولا تاداريإلا

 .لئاسملا تاليلعتو لئالدلاو ججحلا ىتح هلم ىلإ ئيش ّلكو ؛هلصأ ىلإ عرف لك وزع عم

 ٌتلذيو ههيلع ُهبَبأو ههيلإ ُدْيِشَأ رصاقلا يرظن عقاومو «رتافلا يرکف تارگتبُم نم ناك امو

 وأ ىواتفلا يف لأ ام حوجرملا نم حجارلا ِناييو «ىوتفلا هيلعامو «ىوقألاوهام نايب يف هجا
 و «" "مايا نبا" مامإلاك ماظعلا نيرخأتملا ني مالعألا ةمئألا هّرَرَحام ىلع كلذ يف ًادمتعم «حورشلا

 211710 .“يمزلا" و “فتصملا" و «جاح ريمأ نبا" و "مساق" ةمالعلا هيذيملت

 (لضع :ةدام ”"طيسولا مجععملا" «لضع :ةدام "برعلا ناسل") .اههجول ىدتم ال يتلا ٌةلكشملا ٌةلثسملا 20(

 «يفنحلا يردنكُسلا مث يياويشلا ,دوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لايك (؟)

 "عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا" ء١٠٠٠ ١/ :"مالعألا") (ه451 :ت) "ماشا نبا"ب فورعملا
 يلا دبعل "ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا" ٠١١/۲ :"نيفراعلا ةّيده" ء8//171 :يواخّسلل

 18٠( :ص «يونكللا

 (هملال4 :ت) يفنخلا «يرصملا ءلالا «هللا دبع نب انيولطُق نب مساق ءنيدلا نيز «لدعلا وبآ (۳)

 "عباسلا نرقلا دعب نَم نساحمب علاطلا ردبلا" ء۸4 ١/ :"عماللا ءوضلا" ء٠۸ ١/ :"مالعألا")

 (99 :ص :"ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةّييَّسلا تاقيلعتلا" «4 0 /؟ :يناكوّشلل
 «"جاحلا ريمأ نبا"ب فورعملا «يلع نب نسح نب دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا سمش «هللا دبع وبأ (4)

 ٤۹/۷ :"مالعألا") .بلح لهأ نم ؛ةيفنحلا ءاملع نم هيقف ء(همالؤ :ت) تّفوملا نبا :هل لاقيو
 مجعما 0 /4 :"عماللا ءوضلا" ء1ا/١ /5 :خابطلا بغارل "ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ"

 (1۷۷ /۳ :"نيفلؤملا

 (ه848١1 :ت) "فتصملا"ب ريهشلا يفنحلا ينامثعلا _ :يوسورُبلا وأ يوَسرُبلا هللا دبع نب دمحم (0)
 يلعل ملاعلا تابتكم يف يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم ٤١١ /۳ :و ۰۱٦۰ /۳ :"نيفلؤملا مجعم")

 0777 ١/ :"نونكملا حاضي]" «؟ 48 /؟ :"نيفراعلا ةّيده" ء97"787/ :ص «ناروط دمحأ و اضرلا

 :"مالعألا") (ها1جما :ت) يفنحلا يلمّرلا يويألا نيدلا نيز نب يلع نب دجأ نب نيدلا رين (5)

 (545 ١/ :"نيفلؤملا مجعم" ١/ ١١۸ :"نيفراعلا ةّيده" 23175 /” :"رثألا ةصالخخ" ۷ ۲



7 

 و جارسلا يتوناحلا" 1 ° یابی ليعامسإ" خيشلاو ”!يبلشلا نبا “ا و ۰" میجن يبا" و

 ا ءاهباب يف ٌةديرفلا يه يشاوح َكّنودف «ىوقتلا لهآ نم ٍىوتفلا لع رال نم

 ؛باتکلااذه يناعم مهف يئ بالّلملا نم َراّتحا م ٽَدَشرآ دق ءاہاطخو الط اهياَقِن نع ٌةَدِفسْلا

 :اهتيمس اذهلف
 "راتخملا رّدلا ىلع راتحملا ر"

 ف ضوخلا دعب اهنا اهدمحيسف «ناّيِعلاك ري ا ا سیلو «ناك هللاءاشام :لوقأ ينإو

 :رعش

 ° ملا عمد ثم يشاوحلا قاقر الاسم هلإلا قيفوتب تعمج

 :"مالعألا") (ه١۹۷ :ت) يفنحلا "يرصملا ميج نبا" ب ريهشلا دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا نيز :امه (1)
 YE /1 :"نيفلؤملا مجعم مجعم " ىابو مع يلا ينل "ةيفنح لا مجارت يف ةّيْنَّسلا تاقبطلا" ۳ ٤

 .(077 ٠١/ :يلبنحلا دامعلا نبال "بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارّدش"

 (ه6١٠1 :ت) يفنحلا "ميجن نبا رمع"ب فورعملا دمحم نب ميهاربإ نب رمع نيدلا جارس :هوخأو

 :"نيفلؤملا مجعم" ۷۹٦/١ :"نيفراعلا ةيده" 73١5/8 :"رثألا ةصالخ" ۳۹/١ :"مالعألا")

201/۲( 

 :"مالعألا") (ه441 :ت) "يِبلّشلا نبا"ب فورعملا نيدلا باهش دمحم نب سنوي نب دمحأ سابعلاوبأ (۲)
 0 مجتل "ةرشاعلا ةثملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا" ۳۸۲ ٠١/ :"بهذلا تارّدَش“ 0١

 (۱۹۱ /۳ :يزغلل "مالسإلا ناويد" ١1١6/7 :يزغلا

 عماج بيطخو ةيفنحخا يتفم «يفنحلا يق يقشمدلا كئاحلا ميهاربإ نب بجر نب يلع نب ليعارسإ دعس وبأ )۳(
 مجعم" ۲١١/١ :"يدارُملل رشع يناثلا نرقلا نايعآ يف رردلا كلس') (ه١١١١ :ت) ةيمأ يئب

 (574 :ص «"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم" ء7 14 ١/ :"نيفراعلا ةّيده" “الا ١/ :"نيفلؤملا

 (1557/7 "مالسإلا ناويد") .ةروهشملا ىواتفلا بحاص يفنحلا يرصملا يتوناحلا رمع نيدلا جارس وه (4)

 (هركذ يتأيسو «يقوناح ا نيدلا سمش هنبا ةمجرت نمض روكذم هنأ الإ ًالقتسم هتمجرت ىلع رثعن م
 .ٌلْهَس يأ "يشاوحلا قيقر مالك" زاجملا نمو «قئاّقَرو قاق :هعج ءنيخشلاو ظيلغلا دض :قيقّرلا (5)

 (ققر :ةدام .يرّسُتزلل ا «ققر :ةدام :"سورعلا ا «ققر :ةدام :"برعلا ناسل")

 جات") .هيلع ىلوتسا اذإ :ٌبحلا ُهمّيت :لاقي ميم وهف ذو هَدَّبَع :ٌبحلا هّمّيت ْنِم .بلقلا ُدّبعملا (7)

 (ميت :ةدام :"برعلا ناسل" «ميت :ةدام :"سورعلا
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 اهرون نعوهو ٍدوَسَح ٌدوحج اهّرُلُع يف ْتَفرشأ اًسمش ره امو

 ٌمِلع ماقم يذ لك نم هتعاط لهأبو .-كي- مّركملا هّيبنب هيلإ ًالّسوتم ىلاعت هلأسأ ينإو
 «هماهتإو هلايكإ ىلع يتّئيِعُيو هماعنإ ْنِم كلذ نع َلَُسُي نأ 'مظعألا مامإلا" انتودقبو وعم
 هيدل زوفلل ًابجوم ؛ميركلا ههجول ًاصلاخخ كلذ لعجي لعجيو «يلمع ينم لبقتيو «يللَر نع ٌوْفْعَي نأو

 يِنَمِهِلُيو «داشرلا اس يب كلشي نأو ءدالبلا ةماع يف ٌدابعلا هب ت «ميعنلا تانج يف

 نم تسل «كلذ ىلع ُلُفَطَتُم ينإف «")يتاوّقَم نع مسيو «"يتاّرتَع رسيو تادسلاو َباوصلا

 ال يفوت ام لوح و هنوف متا "هل نم دعا ينك ؛كلادنا كلت ناس

 ُثيِنَأ هيلإو ٌتلكوت هيلع ءهللاب

 "حراشلا" نيبو هنيب دنسلاو ,"ردلا" باتکب "نيدباع نبا"ل "يبلحلا دیعس' د لا ٌةزاجإ

 «هناوأ هيقفو هنامز ٍكسان ىلع باطتسملا ٌبذعلا ّباتكلا اذه ٌتأرق دق ينإو ءاذه
 مث 20 ديحملا يقشمّدلا ءدلوّلا "يبلحلا كيعس" خيشلا يديس «نيديرملا يبرمو نييلاطلا ديفم

 هيلع يتءارق دنع ةراجإلا باتك ىلإ "يبلحلا ميهاربإ" خيشلل هتيشاح عم ًايناث هيلع هثأرق

 اا اهعون نم ةديرفلا تاقيلعتلاو يشاوحلا هذه مّدقأف :فلؤملا لوقي )١(
 راتحملا در" ب هتيمس اذلو ؛هيناعمو باتكلا تادارم مهف ىلع ئراقلا نيعت ءاّثمأ الو اًجوع اهيف ىرتال

 ريخلا سيلف ءاهأرق نم الإ اهفرعيال باتكلا ايازمو «ىلاعت هللا قيفوتب كلذو «"راتخملا رذلا ىلع
 ايك ,دساح ٌدسح اهٌّرضيال ٌةريزغ ةحضاو ًةلهس لئاسم نمضتي باتكلا نأ تيبلا ىنعمو «ةنياعملاك
 .ةعطاشلا نخل ر

 (رثع :ةدام «راتخم دمحأل "ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم" ءرثع :ةدام "سورعلا جات") دلو: :ةرثع عمج (۲)

 (افه :ةدام ؛”"برعلا ناسل" ءافه :ةدام «' 'حاحصلا”) لولا :5 وف ٍةَوُفَه عمج 26م

 (ةمدقملا ٦/١ :ف) (نكلو) :"" يف (4)
 (لوط :ةدام ؛"طيحملا سوماقلا" لوط :ةدام «"برعلا ناسل“) .نملاو لضفلا :معتفلاب (5)

 مجعم" ٩۳ /۳ :"مالعألا" (ه۹١۲٠ :ت) يفنلا يلا دمحآ نب نسح نبدیعس نايثع وبأ (7)
 ۲٠١( /۷ :ءالبنلا مالعإ 1٦۷ /۲ :"رشبلا ةيلج" ١/ ۷٠۳ :"نيفلؤملا

 (دتح :ةدام "برعلا ناسل" ىدتح :ةدام «"طيحملا سوماقلا") .لصألا (۷)
 نيدلا ناهري ءافّصلا يبأل "يبلحلا ةيشاح'"ب فورعملا "راتخملا ردلا ىلع رايخألا ةفحت" ةيشاح يه (۸)

 :"نونكملا حاضيإ") (ه٠4١١ :ت) يفنحلا يراّدملا يبلحلا ميهاربإ نب يفطصم نب ميهاربإ
 (۷۳ ١/ :نيفلؤملا مجعم ء١۷ ١/ :"مالعألا" ۰ ١1



۳٤ 

 دوُقُع نم تيلو «هدئاوف ةاكشم نم تسبتقاو «ناعمإو ٍلُمأتب ناقتإ ًةءارق ""”قئارلا ّرحبلا"
 «هتاّيورم رئاسيو هنع هتياورب ' یّراجاو «ةرخافلا هقالخأو ةرهاطلا هسافنأب ثعفتناو «هدئارف

 دمحم ' ديسلا موحرملا ةمالعلا انخيش نع هل هتياور ٌّقحب «هتايح لوُطب َنيملسملا ىلاعت هللا حم م

 قشمدب ىوتفلا ٍنيمأ "9 ىنامكرتلا يلع النم" هنامز هيقف نع «”7ٌيرَمْعلا يملاّسلا "داّقعلا ركاش
 5 نيرخأتملا ةدمع هفلؤم نع «"”دّزجملا نحّرلا دبع" ةمالعلا حلاّصلا خيّشلا نع «ماشلا

 ." .يدلا ءالع"

 ةيشاح" :يف امك (ه407 :ت) "رحبألا ىقتلم" بحاص «يبلحلا ميهاربإ هنآ نيققحنا ضعب ركذ دقو

 يحس دمح قيقحتب و هناتسكاب هيديشر :ط 218/1١ :يبلح همعط ديجملا دبع قيقحتب "راتحملا در
 وءمهو وهو (م1998١/ه1519 يرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط ۱ ١/ :نيسح رماع و قالح نسح

 .هانتبثأ ام باوصلا

 هب حرش (ه۹۷۰ :ت) يرصملا ميجن نباب ريهشلا دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا نيزل "قئارلا رحبلا" ()

 :"نونظلا فشك") (ىه ۷٠١ :ت) يفَسنلا نيدلا ظفاح دمحأ نب هللا دبع تاكّربلا يبأل "قئاقدلا زنك"
 )£1 / :مااعألا 1 /۳

 يروطلا يلع نب نيسح نب دمحم ةمالعلا هلمكأف هّمِتِي نأ لبق يفوت ميجن نبا نأ ركذلاب ريدجلاو
 حورشلا عماج" ٠٠١/۳١ :"نيفلؤملا مجبعم" ٠ ا :"مالعألا") (ها1178 :ت) يرداقلا

 دقق(" رع بيها رز] ني زيزعلا ديغلا ةيملعلا ةرتلا لإ ليلدلا " ۱٤۸۷ /۳ :يشبحلل "يشاوحلاو

 (ه١١٠٠ :ت) يروطلا يفنحلا يرهاقلا نايثع نب رداقلا دبع ىلإ "رحبلا ةلمكت" ازع نم أطخأ
 :ف) .يوغللا لامعتسالل قفاوملا وه "م" نم هانتبثأ امو (هتياورب يل زاجأو) "ب"و ""و "لصألا" يف (؟)

 «(ةمدقملا ١/5

 “داملا نبا"ب فرعي دقو ؛يفنح هيقف «يملاسلا ءيرَمُعلا لاس نب يلع نب دعس نب يلع نب ركاش دمحم م

 :ص «"رشع ثلاثلا نرقلا نايعأ" ء۹4۷٦ /۲ :"رشّبلا ةيلج" ء١۷١٠ ١/ :"مالعألا") (ه۲۲۲١ :ت)
 هنأ نيققحملا ضعب هركذ ام اباوص سيلو (84١١/؟ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" ٤

 :يف ايكاه 1707 :ت) "داقعلا"ب فورعملا يكلاملا يرّمعلا يملاسلا نسح نب يلع نب ركاش دمحم
 .ناتسكاب ؛ةيديشر : طءام/١ :ييلح همعط ديجملا ديع قيق قيقحتتب "راتحملا در ةيشاح"

 (ها8١١1 :ليقو ء1147 :ت) يفنحلا يق يقشمدلا لصألا ينهكرُتلا نيدلا يلو نب ماس دمحم نب ىلع )4(
 :"نيفلؤملا مجعم" ء١١٤٠ :ص «"ءاحيفلا قشمد يف ءانَعلا ةضورلا') .ى قشمدب ىوتفلا ةمامإ يو
 e Y/Y :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" ۹/۳ :"رردلا كلي" قه ۲

 مجعم") (ه١٤٠١ :ت) ."دلجملا'ب فورعملا يفتحلا يق يقشمدلا ءيميلسلا نيدلا يح نب نامحرلا دبع )2(
 0787/7 :يناّتكلل"تابثألاو سراهفلا سرهف" ءالالال /7 :" ررذلا كلس" ء۷١ /۲ :"نيفلؤملا

 .راتخملا ردلا ٌبحاص يفكصحلا نيدلا ءالع :يأ ()
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 اب هللا لوسرف "ةفيدح يبأ" ىلإ 'نيدباع نبا" دنس
 يناعنلا ةقفلا يوري وهو «هضعبل هيلع يتءارقب "ر كاش ديلا" انخيش نع ًاضيأ هيورأو

 «"يناهكرُتلا يلعالنم"و يراصنألا "يتحرلا ىفطصم" خيشلا ةمالعلا باتكلا اذه يحن نع
 عماج ""ميهاربإ"خيشلا ةمالعلا هدلاو نع "٠ "ينينيجلا حلاص" خيشلا اهثّدحمو ماشلا هيقف نع
 دمحم" نيدلا سمش نع «"لْمّرلا نيّدلا ريخ"”ةمالعلا ايتُقلا خيش نع «"ةيريخلا ىواتفلا"

 ماللا ميدقتو ٍنوكسف رسكب "يب للا نبا"ب ريهشلا "سنوي نبدمحأ" ةمالعلا نع «(7"يقوناحلا
 .ةدححوملا ءابلا ىلع

 ميهاربإ" خيشلا ريحا ةمالعلا باتكلا اذه يت نع 'ركاش ديلا" انهيش هيوريو
 ىوتفلا ِنيمأ "“يناجلاًصلا يّرَعلا ميهاربإ "خيشلا رصعلا هيقف نعو «"يراَدَملا ٌيبلحلا

 يحلا بع" خيشلا نع ء""يروصنملا نايلس" خيشلا ةمالعلا نع امهالك ؛ماشلا ّقشمدب

 و ه١٠٠٠ :ت) .يفنحلا ءيقشمدلا يتمحّرلا يراصنألا هللا ةمحر نب دمحم نب ىفطصم تاكربلا وبأ ١(
 «404/7 :"نيفراعلا ةّيده' ء741 //ا/ "مالعألا" 1075/8 :"رشبلا ةيلج" (ه5١7١ :ليق
 284٠/8 :"نيفلؤملا مجعم"

 :ليق و ده1/1١١ :ت) .ينينيجلا يفنحلا زيزعلا دبع نب دمحم نب ناييلس نب ميهاربإ نب حلاص (؟)

 مجعم" 7١8/7 :"رردلا كلس" ء184 /7 :"مالعألا") ."نيطسلف'ب "نينيج" نم هلصأ (ه١

 (11784 :ص «'يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجسعم" 8758/١, :"نيفلؤملا

 بترو ؛يتفملا يلمرلا نيدلا ريخ مزال ؛يفنحلا ينينيجلا زيزعلا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ ()
 "ةيرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجنعم" 41/١« :"مالعألا") (ه8/١١١1 :ت) .اهلمكأو «ةروهشملا هيواتف
 عفنل ةيريخلا ىواتفلا" و 015/١ :"نيفراعلا ةّيده" 1/١ :"ررذلا كلس" ءالا١/14 :سيكرسل
 :"مالعألا" (ه ۱ :ت) يفنحلا يلمرلا يبويألا نيدلا نيذ نب يلع نب دمحأ نب نيدلا ريخل "ةيربلا

 25945 ١/ :"نيفلؤملا مجعم" ۷ /۲
 ال1 /1 :"مالعألا") (ه١٠١٠١ :ت) يفنحلا يرصملا يتوناحلا رمع نب دمحم نيدلا سمش رهاطوبأ (:)

 (7514 /7 :"نيفراعلا ةّيده" ه4 / :"نيفلؤملا مجنعم" ءال5 /5 :"رثألا ةصالخ"

 :ت) يفنحلا يناحياصلا وأ يناجلاصلاب ريهشلا ءأشنملاو دلوملا يزغلا ميهاربإ نب ليلخ نب ميهاربإ (0)
 «"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم" ١/ ٠۲٠ :"نيفلؤملا مجعم" 5/1١ :"ررّدلا كلمس") (ه1١/

 (۱۳۲ /۳ :يكنوتلا ناخ نسح دومحمل "نيفنصملا مجعم" ء۱۹ :ص

 :"مالعألا") (ه1794١ :ت) .يفنح هيقف ءيروصنملا رينملا دمحم نب رمع نب ىفطصم نب ناميلس (7)
 11/١ :يترَبَجلل "رابخألاو مجارتلا يف راثآلا بئاجع" 2187 /7؟ :"ررذلا كلس" ۳ ۳



 نوت

 نع «ةريهشلا يفيلاتلا يذ ""يالبنرشلا نسح" خيشلا سفنلا هيقف نع «("”'ينالْبنْوُلا

 ."يبلشلا نبا" نع ."”7يّبحملا دمحم"خيشلا

 يديفح "ميهاربإ" خيشلاو (7”"رداقلادبع" خيشلا نيرّمَعملا نيوخألا نع ةزاجإلاب يورأو
 خيشلا هدلاو نع ءروكذملا اهدج نع (“اهریغو ياو حراش 9 بالا ىنغلادبع" يديس
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 :Ao) :"يشاوحلاو حورشلا عماج"
 مجارتلا ىف راثآلا بئاجع" (ه1 :ت) يفنحلا يالُبنْدّملا يفاشلا دبع نب قحلا دبع نب يلا دبع

 جئاتن نم رْهَّزلا طاقتلا" ٠١٤۸ :ص :؛"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم" 179/١ :"رابخألاو

 1١14/7( :ةيرهزألا سرهف ء 5٠ :ص :يجنّررَبلل "رشع يداحلا نرقلا رابخأ يف رفسلاو ةلحّرلا
 .(ه59١1 :ت) يفنح هيقف «يرصملا يلالبنرشلا يلع نب رامع نب نسح ءافولا وبأ وأ صالخإلا وبأ
 2308/7 :"مالعألا" .نابهو نبا ةموظنم حرش و «حالفلا يقارم و «حاضيإلا رون :هبتك نم

 مجعم" ۳۸/۲ :"رثألا ةصالخ" (58 :ص «يونكلل "ةيهبلا دتاوفلا يلع ةيئَّسلا تاقيلعتلا"

 ( هاله ١/ :"نيفلؤملا

 3 "يبحملا"ب ريهشلا يفنحلا يقشمدلا ةمالّس نب ميهاربإ نب روصنم نب دمحم نيدلا سمش
 يئاوحلاو حورشلا عماج" ۳/١ :" رثألا ةصالخ" ١ ۳ :"نيفلؤملا مجعم") .(ها٠

 ا حب ۷/۳
 158/1١( :يّزغلا نيدلا
 7701/١ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأ و نيدباع نبا") .يسّلبانلا ينغلا دبع نب ليعامسإ نب رداقلا دبع
 (؟١7 :ص «تّبلا نع القت
 هرثأ و نيدباع نبا") (ه1777 :ت) يفنحلا يقشمدلا يِشْبانلا ينغلا دبع نب ليعامسإ نب ميهاربإ
 :ص "رشع عبارلا نرقلا فصن و رشع ثلاثلا نرقلا يف قشمد نايعأ" ء٤۹١٠ /۲ 'يمالسإلا هقفلا يف

 (1۷ /١"رشبلا ةيلج" ٥

 ةحفن" ٠١ /۳ :"ررذلا كلس') (ه١١١١ :ت) .يسبانلا ينغلا دبع نب ليعامسإ نب ينغلا دبع
 ۱۷١( /۲ :"نيفلؤملا مجعم" ۱۳۷ /۲ :يبحملل "ةناحلا ءالط ةَحشَر و ةناحيرلا
 تاب یمسملا ( هه ۳ ی وید رادو ر ی ا
 :ص ن دا ثارتلا خيراتلا مجعم") ."ماكحألا ةدمع يناعم ىلع _ ماهفإلا تيبثت وأ _ ماهفإلا

 :يه "ةيبحملا" و (؟١/١ :"نونكملا حاضيإ" ۴١ /۲ :' يشاوحلاو حورشلا عماج" 7

 نيدلا يقت نب دمحم لضفلا يبأل "ماكحألا يف ةاضقلا عجرم و ماكحلا ةدمع'ب ةايسملا هقفلا يف ةموظنم

 }1 :ت) ' يبحملا"ب فورعملا يوّمحلا نيدلا بح يناوُلَعلا نامحرلا دبع نب دواد نب ركب يأ
 ةيده" "۳-۳۲ ٤/ :"مالعألا") :ليصفتلل رظنا «ةريثك حورش و تافلؤم يبان ينغلا دبعل

 ١/ 805٠-094( :"نيفراعلا



۷ 

 خيشلا مالسإلا خياشم نع «"'”7يرَبوّشلا دمحأ" خيشلا نع «"رّرْغلاورردلا" حراش ""ليعامسإ ıı ا. و 1 م م ما 1
 يلع رونلا"و «“ةروهشملا "ىواتفلا" بحاص "يتوناحلا |" 9 تلا" بحاص"ميجن نيرمغ"

 ا 1 لإ نبا" نع “لا مظن' حراش "00 سدقملا
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 رردلا يلع حرش هلو (ه5١٠؟ :ت) .يقشمدلا لصألا يِنباتلا ليعامسإ نب ينغلا دبع نب ليعامسإ
 1149 /؟ :"نونظلا فشك") ."ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد حرش ماكحإلا"ب ىمسملا ررغلاو

 و اهئايلع نم قشمد نايعأ ضعب مجارت" ۰۳۹۹/١ :"نيفلؤملا مجعم" «4 08/1 :"رثألا ةصالخ"

 (71" :ص ءوشاش نبال "اهءابدأ

 " هاّيسو هَحَّرَش (ه888 :ت) ورسم النمب ريهشلا زومارف نب دمحم يضاقلل ماكحألا ٌرّرُه وه :ررغلا

 :"يشاوحلاو حورشلا عماج" 1۸٤ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ."ماكحألا ررغ حرش ماكحلا ٌرَرُذ
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 :ت) "ريغصلا ةفينح يبأ"ب فرعيو «يفنحلا هيقفلا ءيرصملا ,يرّبوشلا «بيطخلا .دمحأ نب دمحأ

 يلشلل "رشع يداحلا نرقلا رابخآ يف رردلاو رهاوجلا دقَع" ء١۷٠ ١/ :"رثألا ةصالخ") (ه

 (۲۸۹ /۲ :رفسلا جئاتن و لاحترالا دئاوف" ۰۲۸۸ :ص «يوّلعابلا

 :ت) "يرصملا ميجن نبا"ب فورعملا نيدلا جارس دمحم نب ميهاربإ نب رمعل "قئافلا رهنلا" :ىمسملا

 (هال١٠ :ت) يفَسْنلا نيدلا ظفاح دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأل "قئاقدلا زنك" هب َحَرَش (ه ٥

 (9؟5١ 7/9 :"رثألا ةصالخ" 1617/9 :"نوئظلا فشك"”)

 ل117 /5 :"مالعألا") "يتوناحلا ىواتف"ب ٌفَّرعُيو ؛"نيرخأتملا ىوتفب نيلئاسلا ةباجإ"ب ةايسملا

 ١/ ٠١( :"نونكملا حاضيإ"

 متاغ نبا'"ب فورعملا ةرهاقلا لل «يفنحلا يبيدقملا دمحم نب ليلخ نب دمحم نب يلع نيدلا رون

 :ب ىمسملا (ه١١۷ :ت) ينادْملا حيصفلا نبال "زنكلا مظن" ىلع حرش هل (ه ٠٠١٤ :ت) "ييدقملا
 مجعم" 1۸١ /۳ :"رثألا ةصالح" ١/ ۷٠١ :"نيفراعلا ةيده") ."زنكلا مظن حرش يف زمر حضوأ"

 ۱٤۹۰( /۳ :"يشاوحلاو حورشلا عماج" ٥٠۲ /۲ :"نیفلؤملا

 (هال هه :ت) يفنحلا ينادّملا يفوكلا يلع نب دمحأ نيدلا رخف «بلاط وبأ حيصفلا نبال "زنكلا مظن"

 :"نيفراعلا ةّيده' ء140 ١/ :"مالعألا" ."قتاقدلا زنك مظن يف قئارطلا نسحتسم"ب ىمسملا

 :ت) يفّسْنلا نيدلا ظفاح .دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأل "قئاقدلا زنك" هب مظن ١0(

 يبأل "ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا" ء15 15 /؟ :"نوئنظلا فشك"”) .ةيفنحلا ءاهقق نم (ه

 (؟98 /؟ :يشرقلا ءافولا
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 ٠ "رفاظنلاو هابشألا" حراش "”يِلعبلا هللا ةبه" قّقحملا نع اًضيأ ةزاجإلاب يورأو
 "“رافغلادبع" خيشلا نع "7 يبتكملا يلع نب 5 خيشلا نع «"ينينيجلا حلاص" خيشلا نع

 نع «حتلا" و "ريونتلا" بحاص "“ّيَرَعلا هللادبع نب دمحم" خيشلا نع ءسدقلا يتفم

 بحاص "يبلشلا نب با" ةمالعلا نع «"رحبلا" بحاص " ميجن نب نين ` خيشلا ةمالعلا

 ROS As «“زنكلا" حراشو "'ةروهشملا "ىواتفلا"
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 "قشمد نايعأ") .(ه774١ :ت) يفنحلا يلعبلا يجاتلا «ىبحي نب دمحم نب هللا ةبه دمحم :وأ هللا ةبه

 حاضيإ" ء١۷ /۸ :"مالعألا' ٠١١۸ :ص «"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجحم" ء١٠۲۹ ١/ :يّطشلل

 076/7 :"نيفراعلا ةيده" ۲٠۹/١ :"نونكملا

 (ه١۹۷ :ت) يفنحلا يرصملا ميهاربإ ني نيدلا نيز ميجن نيال :"عورفلا يف رئاظنلاو هابشألا"

 نب هللا ةبه دمحم هحرش ۲۷١( /۳ :"ةيفنحلا مجارت يف ةيِنّسلا تاقبطلا" ۹۸ ١/ :"نونظلا فشك")

 هابشألا حرش يف رهابلا قيقحتلا" :هاتسو (ه١۲۲١ :ت) يفثحلا يلعبلا يجاتلا ىج نب دمحم

 )4۵/1 :"مالعألا' 5514/١ :"نونكملا حاضيإ" ."رئاظنلاو

 يعفاشلا ءهيقفلا «يقشمدلا «يبتكملاب فورعملا ,ناولع نب بجر نب نيدلا دعس نب يلع نب دمحم

 سراهفلا سرهف" ؛0 17/7 :"نيفلؤملا مجعم" ٤۷١ /۲ :"رثألا ةصالح") (.ه١٠ ۹١ :ت) بهذملا

 (هدال /؟ :"تابثألاو

 (ةمدقملا 8/١ :ف) .هتمجرت يف روكذملا وه "أ" نم هانتبثأ امو (يبتكلا) 'م"و "ب"و "لصألا" ين :ةدئاف
 يفنحلا ءىِسْدّقلا ؛نيدلا ريهظ دمحم نب نيدلا سمش دمحم نب نيدلا لامج فسوي نب رافغلا دبع
 (88 /؟ :"رثألا ةصالخ") (ه١٠١ 51 :ت) سدقلاب ةيفنحلا ءاتفإ لَو ءيمّجعلاب فورعملا
 :"مالعألا") .(ه ٤ ١١١ :ت) «يفنحلا «يزغلا :يشاترُمُتلا ءيرَمُملا هبيطخلا .دمحأ نب هللا دبع نب دمحم
 ١8( /4 :"رثألا ةصالخ" ء757 /9 :"نيفراعلا ةّيده" ۷ ۳ :"نيفلؤملا مجعم' 1

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نيدلا سمش خيشلل :"عورفلا يف راحبلا عماج"و "راصيألا ريونت"

 راصبألا ريوتت" :هاسو «ةذمتعملا نوتملا لاس هيف َمَمْح (ه4١٠1 :ت) يفنحلا يزغلا شاتر
 2601/1١ "نوئظلا فشك") "رافغلا حنم" :هامسو ؛نيمخض نيدلجم يف هَحَرَش مث "راحبلا عماجو

 "CYT يشاوحلاو حورشلا عماج."

 ياخ "يبلشلا نبا"ب فورعملا ءسنوي نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهشل :"يِبلّشلا نبا ىواتف"

 ىلع هَبَتَر و (ه١٠١1 :ت) دمحم نب ىلع نيدلا رون هّديفح اهَعَمج ,دلجم يف يهو (ه441 :ت)
 (۲۷۹/۱ :"مالعألا" 1718/7 :"نونظلا فشك") .زنكلا باوبأ

 رخفل "قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت" ىلع ةيشاح هل نأ الإ يِبلّشلا نبال زنكلا حرش ىلع رثعت مل



۳۹ 

 ."ةينايهولا" حراش ,Oa) لإ نبأ رل دبع" ٌيرّسلا نع

 "ماما نبا لامكلا" وهف َقِلْطَأ ُثيح ققحلا

 «"ريدقلا حف" بحاص "ماما نب نيدلا لامك" خيشلا“” _ َقِلْطأ ٌثيح_ ققحملا نع
 نيدلا الع" نع ةيزوهشملا "ىواتفلا" بحاص "ةيادحلا ئراق"ب ريهّشلا ا جارسلا نع
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 ء۹٠۲۷ /۱ :"مالعألا" ."يبلشلا نبا ةيشاح "ب فرعي (ه١٤۷ :ت) يعّليَرلا يلع نب نايثع نيدلا
 ۱٤۸۳(. /۳ :"يشاوحلاو حورشلا عماج"

 وه١4171 :ت) "يبلحلا ةَنْحّشْلا نبا"ب فورعملا نيدلا يرس دمحم نب دمحم نبا ربلا دبع تاكربلا وبأ
 "دئارشلا ديق ليمكتب دئارفلا دقِع ليصفت"ب ىمسملا ةينابهولا ةموظنملا ىلع حرش هل و (ه477 :ليق

 :'مالعألا") (هال8 :ت) يقشمدلا "نابهو نبا"ب فورعملا دمحأ نب باهولا دبع ةموظنم هب رَ

 ١۷٣( /۵ :"ءالبنلا مالعإ" ١/ 77٠١ :"ةرئاسلا بكاوكلا" 1878 /7 :"نونظلا ففشك" ءالالا" /*

 نب دومحم نب دمحم نب دمحم وه 'ةَنْحّشْلا نبا"ب دارملا نإ :اولاقف ,راتخا درل نيققحلا ٌضعب انه مهوو
 دمحم قيقحتب راتحملا در ةيشاح يف اك (ه١٠۸ :ت) "ةحشلا نبا" ب فورعملا يفنحلا يبلحلا يزاغ

 /ه5419١ «توریب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط ۷۳/۱ :نیسح رماعو قالح نسح يحبص

 .هاتركذ ام باوصلاو (ناتسکاب «هیدیشر :ط ۰۲۲ /۱ :يبلح همعط دیجملا دبع قیقحتب و م۸

 نب باهولا دبع دمحم يبأل "دئارفلا مظن و دئارشلا ديق"ب ةامسملا هقفلا يف ةموظنم :يه "ةينابهولا"و

 841/7 :"نيفلؤملا مجعم") (ها/58 :ت) يفنحلا «يقشمدلا «يثراحلا نيدلا نيمأ ءنابهو نب دمحأ

 (588 ١/ :"نيفراعلا ةّيده"

 .ريدقلا حتف بحاص مالا نبا لامكلا وه ةيفنحلا ءاميلع يرخأتم تاقالطإ يف "ققحملا"ب دارملا :يأ

 (۳۲۸ /۱ :بیقنلا دمحأل "يفنحلا بهذملا")

 فورعملا يرَدنَكْسلا مث ؛يماويسلا ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامكل "ريدقلا حتف"

 دبع نب ركب يآ نب يلع نيدلا ناهربل "ةيادبلا حرش يف ةيادهلا" هب َحَرَم (ه١851 :ت) "مايهلا نبا"ب

 هلمكأف :ةلاكولا باب ىلإ لّصَو ثيح يفوت مايا نبا و (ه597 :ت) ينانيِغرًلا يناغرفلا ليلجلا
 فشك يف راكفألا جئاتن" هاّنس و (ه944 :ت) "هداز يضاق"ب ىمسملا ْرَدْوَق نب دمحأ نيدلا سمش

 6705 :ص «"ةيملعلا نوتملا ىلإ ليلدلا" ء7 ٠4 /” :"نونظلا فشك") "رارسألا وزومرلا

 «يرهاقلا ءينيسحلا ينانكلا "ةيادهلا ئراق"ب فورعملا ءسراف نب يلع نب رمع صفح وبأ نيدلا جارس

 هال /ه :"مالعألا") "ةيادهلا ئراق ىواتق" :هبتك نم (ه47 9 :ت) هنمز يف ةيفنحلا ٌةساير هيل تهتنا



£ 

 7 ٌضراخبلا زيزعلا دبع" نع ,"ةيادهلا" حراش "دلا لالج "ديسلا نع «ماريسلا
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 (7/.074 :"نيفلؤملا مجنعم" ءآا/5 /4 :"بهذلا تارّدش" ء9/57١٠ :"عماللا ءوضلا"

 نيدلا جارس «قاحسإ نب رمع ىلإ "ةيادهلا ئراق ىواتف"(771/1١) نونظلا فشك بحاص بسنو

 .هنم وهس هلعل (هالالا" :ت) يدنهلا يونزغلا

 :ليق و هالو١ :ت) "يفتحلا يماريسلا ءالعلا "ب ريهشلا مامإلا خيشلا دمحم نب دمحأ نيدلا ءالع

 لهنملا" 71/1١ :"ةنماكلا رردلا" ۲۵۹ ١١/ :"ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا") (مه ٥

 (هالال /8:"بهذلا تارّدش" ۰۱۷۲ /۲ :يدزپ يرغت نبال 'يئاولا دعب فوتسملاو يفاصلا

 :هبتك نم «يراخبلا زيزعلا دبع نع ذخأ (هالاا/ل :ت) يمزراوُخلا نيدلا سمش نب نيدلا لالج

 «"ةيهبلا دئاوفلا") (هه97* :ت) ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهربل "ةيادحلا هب حرش ةيافكلا"

 نبا" ۷۸٤ :ص «"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم" ء۸۳۹ ١/ :"تاعوبطملا مجعم" ؛58 :ص

 (؟140 /؟ :ةيرهزألا سرهف ءال”ا/ /؟ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأ و نيدباع

 دبع ةمالعلا هيلع مالكلا لاطأ دقو «نيفنصملا نم هريغ ىلإ - "ةيافكلا" - حرشلا اذه َبِسُت دق :ةدئاف

 لالج ديسلل ةيادها حرش ةيافكلا نأ هيف تبثأ و (0-29/ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا) :يف يونكللا يحلا

 .هريغ ىلإ هازع نم أطخأ دق و ؛ينالركلا يمر راوُخلا نيدلا

 رظناو ؛"هتاريرقت" يف يعفارلا كلذ ىلإ راشأو .فيرحت وهو ءميجلاو نونلاب (يراجنلا) :"م'و "ب" يف
 (ةمدقلا ١/ ۹٤ :"ف") ۷ :ص ءمجارتلا جاتو ۲ :ةيضملا رهاوجلا

 هب حرش رارسألا فشك" :هبتك نم (هالا“٠ :ت) يراخبلا دمحم نب دمحأ نب زيزعلا دبع نيدلا ءالع

 نيسحلا نبا دمحم نب يلع نسحلا يبأل "يودزبلا لوصأ"ب فورعملا "لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك
 لوصأ يف بختنملا" هب حرش "قيقحتلا"و (ه4487 :ت) يودزبلا مالسإلا رخف ميركلا دبع نب

 دئاوفلا" 217 ٤/ :"مالعألا") (ه44 :ت) ينكيسحألا رمع دمحم نب دمحم نيدلا ماسخل "بهذملا

 ةيده" 2278 /؟ :"ةيضملا رهاوحلا" ء۹٤1۸ ١١١/١ ١/ :"نونظلا فشك " .34 :ص ء«"ةيهبلا

 1١/ ٥۸١( :"نيفراعلا

 قئاقدلا زنك" :هبتك نم (ها/١٠ :ت) يفَسْنلا نيدلا ظفاح دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا وبأ

 :"ةيضملا رهاوجلا" ٠١١« :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") تاعقاولاو ىواتفلاو لئاسملل اًيواح "هقفلا يف

 (1515 7/7 :"نونظلا فشك " 1١/ 4514-47١« :"نيفراعلا ةيده" ۹ /۲

 نب دمع :ليقو (ه 1٤١ :ت) يفنحلا «يرَدْرَكلا يداميلا دمحم نب راتسلا دبع نب دمحم ةمئألا سمش



 ا

 نع يلو ودبل" مالسإلارخف نع كلل ادا" بحاص ”ينانيغرملا لع نيدلا ناهرب نع

 يلع يبأ" يضاقلا نع :"؟يئاولحلا" ةمئألا سمش نع :""َيِبْحَرّسلا" ةمثألا سمش
 نع” َيِنوُمْذَبّسلا ا دبع يآ نع «"يراخبلا | 1 نب دمحم" ركب يبأ نع « ي هلا

 «۲۸/۷ :"مالعألا" ۱۷١ :ص ء"ةيهبلا دئاوفلا" 778/7 :"ةيضملا رهاوجلا") .راتسلا دبع نب دمحم

 (١1؟7 /؟ :"نيفراعلا ةّيده"

 رباكأ نم «يراخبلا «ينانيغرلا ءيناغرفلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب مالسإلا خيش )١(

 3537/4 :"مالعألا") ."ةيادحلا" :هخخرشو "يدتبملا ةيادب" :هبتك نم (ه8917 :ت) ةيفنحلا ءاهقف

 (؟71/7١ :"نونظلا فشك" ء١١٤۱ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" «5717//؟ :"ةيضملا رهاوجلا"

 «يلوصأ «هيقف يفنحلا ءيوَدْزَبلا مالسإلا رخف «ميركلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ (؟)

 0٠١ /۲ :"نيفلؤملا مجيعم" 806 :ص ؛ةداز ىربك شاطل "ءاهقفلا تاقبط" (ه4487؟ :ت) ثدحم

 (؟8١ :ص :"مجارتلا جات" 094 /7 :"ةيضملا رهاوجلا"

 دئاوفلا") (ه447 :ت) يِسْحَرّتلا ةمثألا سمش «لهس يبأ وأ لهس نب دمحأ نب دمحم ركيوبأ (

 (؟5*7 :ص "مجارتلا جات" 0316 /ه :"مالعألا" ۷۸ /7 :"ةيضملا رهاوجلا" 1١۸ :ص :"ةيهبلا

 07/4 :'مالعألا") (ه4 48 :ت) يراخبلا ُيَئاَوْلحخلا ةمثألا سمش ءرصن نب دمحأ نب زيزعلا دبع (4)
 .(189 :ص «'مجارتلا جات" «40 :ص :"ةيهبلا دئاوفلا" 474/7 :"ةيضملا رهاوجلا"

 "ناَوْلُح" ةدلب ىلإ ٌةبسنلا هذه «ةلمهملا ءاحلا مضو نونلاب َناَوْلُخلا :مجارتلا بتك ضعب ين :ةظوحلم
 اولحلا لمع ىلإ ةبسنلا هذهو «ةلمهملا ءاحلا حتفو ةزمهلاب "يِث ئاَوْلحلا :"نيفراعلا ةّيده"و "باسنألا" يفو

 (هالال ١/ :"نيفراعلا ةّيده" 0191"-191 /4 :يناعْمّسلل "باسنألا") :رظنا .حيحصلا وه و ءاهعيبو

 :ت) ةعفادم الب هرصع مامإ ناك «يفنحلا ءيفَسنلا ءيِحِْيَدْيِشَفلا دمحم نب رضخ نب نيسحلا يلع وبأ (5)

 1197/6 :"بهذلا تارّدَش" 2٠8١9 /؟ :"ةيضملا رهاوجلا" ء٦٠ :ص «'ةيهبلا دئاوفلا') (ه ٤

 (8:9 /ؤ :"باسنألا"

 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") (”81 :ت) يفنحلا ِلْضَملا ءيراخبلا «يراّكلا لضفلا نب دمحم ركب وبأ (1)

 (088 /7' :"نيفلؤملا مجعم" 255 :ص «"ءاهقفلا تاقبط" ٠٠" /* :"ةيضملا رهاوجلا" ٤

 هيقفلا ءينومْلَبُّسلا ءيراخبلا :يئراحلا .يذابالكلا ؛ليلخلا نب ثراحلا نب بوقعي نب دمحم نب هللا دبع (۷)
 دئاوفلا") .ريكانم هل ءةقث ريغ هنكل ؛ثيدحلا َريثك ناك (ها"٠4 :ت) "ذاتسألا"ب فرعيو «يفنحلا

 200 'مالعألا" ١ ء١۷١٠ :ص «'مجارتلا جات" ٤ ٠۳٤ /۲ :"ةيضملا رهاوجل ا" ء١٠ ٤ :ص «"ةيهبلا

 :روفرف حلاص دمحم نيدلا ماسح روتكدلل ةخسنلا ينو .فيرحت وهو "نْوُبَدِيَسْلا" اهلك خسلا يف ؤ (8)

 ءابلا حتفو ءاهحتفو ةلمهملا نيسلا مضب هانتبثأ ام باوصلاو «ققحملا نم مهو اًضيأ اذهو (ْنْوي ُيْذَبَّصْلا)



 صفح يبأ"
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 نع .“ريبكلا صفح يآ" هدلاو نع ءريغصلا صفح يآ نب دما ند هللا دبع 0

 نب نامعنلا" ةفينح يبأ ةّمألا جارسو ةمئألا مامإ نع ٠ "نابيشلا نسحلا نب دكحم" مامإلا
 0 ااا 0 ."“نایلس نب دام" نع و وکلا "تباث

(1) 

(۴ 

(۳ 

(4) 

(o) 

 :رظنا .ىراخب نم ةيرق ىلإ ةبسن ؛نون اهرخآ يف و ءميملا مضو «ةمجعملا لاذلا نوكسو ءةدحوملا

 (9 44 /؟ :"ةيضملا رهاوجلا" 48 /؟ :"باسنألا بيذهت يف بابللا" ۲۹ /۷ :"باسنألا")

 صفح نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ هلعل ءريغصلا صفح يبأ نب دمحأ نب هللا دبع ةمجرت ىلع رشعن مل

 "ريبكلا صفح يبأ "ب فورعملا صفح نب دمحأ نبا "ريغصلا صفح يبأ "ب فورعملا يفنحلا يراخببلا
 2189/٠١ :يبهذلل "ءالبنلا مالعأ ريس" ء۱۹ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") .باوصلاب ٌملعأ ىلاعت هللا و

 (01 /" :"نيفلؤملا مجعم" ء۱۷ /۲ :"نيقراعلا ةيده" ۷ ۲

 نسحلا نب دمحم ىلع َهَقَقَت (ه1117 :ت) ."ريبكلا صفح يبأ"ب فورعملا «يراخبلا ءصفح نب دمحأ
 ريس" ٩٤ :ص :؛"مجارتلا جات" 157/1١« :"ةيضملا رهاوجلا" 218 :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا") .يئابيشلا

 ٠١/ ٠١۷( :"ءالبنلا مالعأ

 بتك هل .فسوي يبأ ىلع مث ؛ةفينح يبأ ىلع ْذمَلَت ينابيَّشلا هللا دبع وبأ ءدّقرَق نب نسحلا نب دمحم
 مالسلا ةنيدم خيرات" "57/1١/11 :يشرقلا ريثك نبال "ةياهنلاو ةيادبلا") (ه184١ :ت) ةياورلا رهاظ

 :ناكّلت نبال "نايعألا تايفو" ء٦٠ /۲ :(دادغب خيرات) يدادغبلا بيطخلل "اهيثدحم رابخأ و
 رهاوجلا" ء۳٠١۵ /۳ :يبهذلل "لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم" ١١۳ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" 85 5

 (177 /* :"ةيضملا

 «ققحملا ءدهتجملا ءهيقفلا ءةيفنحلا مامإ (ه١6١ :ت) ىفوكلا ىميتلا ءىطوُر نب تباث نب نايعنلا

 و ةيادبلا" «4 59/٠١ :ينالّقسَعلا رجح نبال "بيذهتلا بيذهت") .ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا ٌدحأ

 و حرخلا" ٤٤٤/٠١ :"دادغب خيرات" 2158/١« :يبهذلل "ظافحلا ةركذت" "١1/ 8١0« :"ةياهنلا

 ۸١( /۸ :يراخبلل "ريبكلا خيراتلا" ء۹٩٤٤ /۸ :متاح يبأ نبال "ليدعتلا

 :ليق و ه۹١١ :ت) يرعشألا يفوكلا قارعلا هيقف «ملسم نب ناميلس يبآ نب داح ليعامسإ وبأ

 1/8 :"ءالبتلا مالعأ ريس") .مههقفأ و ؛هباحصأ لبنأ وه و «يعخنلا ميهاربإب ةَقَفَ اه ٠١
 ء۳/١٠ :"بيذهتلا بيذبت" ١٤١ /۳ :"لیدعتلا و حرجلا" ٤١١ /۸ :دعس نبال "ريبکلا تاقبطلا"

 ٠٠١( /۲ :"ةيضملا رهاوجل ا" ء۸۳ :ص ءيزاريشلل "ءاهقفلا تاقبط"
 :يف امك ءيروباسينلا نابزرم نب ناييلس نب دامح هنإ اولاقف "راتحملا در" ل نيققحلا ضعب انه مهوو

 ثارتلا ءايحإ راد :ط ءال4 ١/ :نيسح رماع و قالح نسح يحبص دمحم قيقحتي "راتحملا در ةيشاح"

 .هانركذ ام باوصلا و (م1594 /ه1415 يبرعلا



۳ 

 نع فض هللا ىضر""””دوعسم نب هللادبع" نع 4 ةع" نع نال ل َميهارب د" نع

 ُةلالج لج ٍلْدَعلا مكَحلا نع «مالشلا هيلع ليربج يحولا ٍنيمأ نع «-لك- ّيَلا
 .هؤايسأ دو

(1) 

(۲) 
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 :ليق و ه485 :ت) يفوكلا مث «يناميلا يعّنلا دوسألا نب سيق نب ديزي نب ميهاربإ نارمع وبأ

 ءاالال/١ :"بيذهتلا بيذهت" ۰۳۸۸ /۸ :"دعس نبا تاقبط" ءالخ/ ١/ :"بهذلا تارّدَش") (ه5

 (80 ١/ :يبهذلل "َرَبَغ نم ربخ يف ربعلا"

 :يف ايك ءروعألا ينوكلا يعخنلا تيوس نب ميهاربإ هنأ "راما در" ل نيققحلا ضعب هل مجرتو
 و (ناتسكاب «ةيديشر :ط «ةمدقملا )١/ ٠۲۵ :يبلح همعط ديجملا دبع قيقحتب "راتحملا در ةيشاح"

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط «ةمدقملا ء/4 )١/ :نيسح رماع و قالح نسح يحبص دمح قيقحتب

 .هانررح ام ٌباوصلا و «مهئم وهسوه و (م15448/ه1415توريب

 :ليق و ه1 :ليق و ه57 :ت) يفوكلا يعخنلا كلام نب هللا دبع نب سيق نب ةمقلع لبش وبأ

 ء١٠٤۲ ۱٤/ :"دادغب خيرات" 4//7١7« :"دعس نبا تاقبط" 6 /4 :"ءالبنلا مالعأ ريس" (ه6

 (4 /5 :يزوتجلا نبال "ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا"

 ةيشاح" :يف امك «يفوكلا يمرضحلا دثرم نب ةمقلع هنإ اولاقف ؛"راتحملا در " ل نيققحملا ضعب أطخأ دق

 يحبص دم قيقحتب و «ناتسكاب «ةيديشر :ط ١/ ۲١ :يبلح ةمعط ديجملا ديع قيقحتب "راتحملا در
 ما998/ه5١51١1توريب ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط ۷٤/۱« :نیسح رماع و قالح نسح

 .هانتبثأ ام باوصلاو

 «ةمألا هيقف «ربجلا مامإلا ءسمش نب -لقاع :ليقو لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع نامحرلا دبع وبأ

 ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات" .ةرهز ينب ٌفيلح (ه*7 :ت) يرّدبلا يرجاهملا «يكملا يتم

 قشمد ةئيدم خيرات" ۲۹ /۵ :"مظتنملا" ء۹١ /۳ :"دعس نبا تاقبط" ۰۳۷۹ /۳ :يبهذلل "مالعألاو

 باعيتسالا" ٦/ ٠۳۷۳ :ينالقسعلا رجح نبال "ةباحصلا زيي يف ةباصإلا" ١١ /۴۳ :"ركاسع نبال

 .(941/ /' ؛ربلا دبع نبال "باحصألا ةفرعم يف



 ميِجّرلا ِنَمْحَرلا هللا مشب

 "كلذ يف ٍةدراولا ثيداحألاب المع اهب آَدتبا «مِيِحّرلا ِنْمْحَّرلا هللا مس :هلوقظ 3

 وهف ميحّرلا نمحّرلا هللا مسبب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك" ٌثيدح وه كلذ يف ةنسلألا ىلع ٌروهشملا )١(

 :"يوارلا بيردت") يوونلاو يطويسلا هركذ امك نيعبرألا يف يواهّرلا ظفللا اذهب هّجرخأ «"عطقأ
 «ةمدقملا ء١٤ ١/ :"ملسم ىلع يوونلا حرش" ؛ةلمسبلاب ءادتبالا يف ةدراولا تاياورلا «ةمدقملا 0

 جاحلا ريمأ نبا ظفللا اذهب هدروأو (_ ملس و هيلع هللا لص _ يبنلا ىلع ةالصلاو ةلدمحلا ىلع مالكلا

 ضور حرش يف بلاطملا ىنسأ") :يف يراصنألا ايركز و (ةمدقملا ١/ ٠١. :"ريبحتلاو ريرقتلا" يف

 (باتكلا ةبطح ا“ ١/ :"بلاطلا

 "رمأ لك" ةياور يفف :ريثك فالتخا هنتمو هدنس يف عقو دق "لاب يذ رمأ لك ثيدح" نأ ملعا :ةمهم ةدئاف

 هللا مسبب" ةياور يفو "هللا ركذب" ةياور يفو "دمحلاب" ةياور ينو "هللا دمحب" ةياور ينو 'مالك لك" ةياور ينو

 هلصو يف ٌفالخلا عقو اذكو "مذجأ" ةياور يفو "عطقأ" ةياور يفو "عطقأ وهف" ةياور يفو "ميحرلا نمحرلا
 نب نمحرلا دبع نبا وهو) "ةرق" يف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ فلتخا اذكو ءامهدحأ حيجرتو هلاسرإو

 .اًنتمو اًدنس تابارطضا هيف ثيدحلا نأ ٌلصاحلاف (ه1417 :ت) يرصملا ؛يرِاعملا «ليثويح
 يدها باب «بدألا باتك) :"هنتس" يف دوادوبأ هجرخأ (ةلدمحلا) ظفل وه هيف روهشملا ظفللا و

 مالكلا بحتسي ام باي ؛ةليللاو مويلا لمع) "ىريكلا ننسلا" يف يئاسنلاو ( 484٠ :مقرب مالكلا يف

 :مقرب «حاكنلا ةبطخ باب «حاكنلا باتك) "هننس" يف هجام نباو (١١؟068 :مقرب «ةجاحلا دنع

 تڪي - ةريره يأ نع ةملس يآ نع يرهزلا نع ةرق نع يعازوألا قيرط نم مهلك 4
 يوونلا هنّصح اذلو ؛ةددعتم ىرخأ قرطي يورم ثيدحلا نكلو ؛ "ةرق" يف لاقلاو ليقلا َرْثُك دقو

 نباو (-8/5- يبنلا ىلع ةالصلاو ةلدمحلا يلع مالكلا «ةمدقملا «57“ ١/ :"ملسم ىلع يوونلا حرش”)

 دبع نب ةرق نع ثيدحلا ءةمدقملا «۹ /1) "ةيعفاشلا تاقبط" يف يكبّسلا هتع هلقن اك ءاّضيأ حالصلا

 نابح نبا هجرخأو ١975( :مقرب .فاكلا فرح ء1۱۱۹ /۲) "ءافنلا فش" يف ينولجعلا و (نامحرلا

 تاقبط" يف لاقق «نابح نبال اًعبت هتّحصب اًضيأ يكبّسلا مكح دقو (؟ 21 :مقرب) "هحيحص" يف

 حيحص ٌتيدحلا نأ كلذ عم يعدأو" (نامحر لا دبع نب ةرق نع ثيدحلا «ةمدقملا 4 )١/ :"ةيعفاشلا

 .عيبلا نياو نابح نبا :ناربحلا ناذه هاعّدا امك

 للع"و (ةمدقملا ۷_۲٤« /1) يكبسلل "ةيعفاشلا تاقبط" يف ثيدحلا اذه ىلع لصفملا مالكلا رظنا
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 ٍلمَحب اهنيب ٌقيفوُتلا اذكو ءٌروهشم ِةَلَدْمَحلاو ِةَكَمْسَبلاب ءادتبالا ٍتاياور ٍضّراعت يف ٌلاكشإلاو

 .هف امي لام هوحنو ناذألا نم ةروأ ام اذكو ”قاضإلا وأ ٌيقرُعلا ىلع ءادتبالا

(0) 

 ةفإ

 وأ «هَّماَقَم موقي ب وأ امههادحإب عادتبالا اهلك ِتاياوّرلا يف دارملا ناب ن تاوجلاو

 "ريبخلا صيخلتلا"و (فاكلا فرح 17-14 /0) يوانُملل "ريدقلا ضيف"و (0_؟8/4) "ينطقرادلا

 (حاكنلا ةبطخ بابحتسا باب «حاكنلا باتك ء۲۲۹۱ /۵) :ينالّقسَعْلا رجح نبال

 تاياورلا دّدعتب دّدعتم هّظفلو ءدحاو ٌتيدحلا نأ بارطضالا عفدل بابلا اذه يف ٌلصألا :ةدئاف
 وأ ةلمسّبلا ةروص يف ناك ءاوس «ماقملا هيضتقي ام ٌبسح هللا ركذب ٌةءادبلا :هتوبث ّدعب هدافمو «ىنعملاب

 لمعلا عج يف اوبرطضاف «هظفل فالتخال ثيدحلا دعت نيفنصملا نم ريثك َمُهوَتو امهريغ وأ ةلدمحلا

 نع ةلفغو ٌمّطنتو فلكت كلذ لکو «يفاضالاو يفرعلاو يقيق قحلا نم اًماسقأ ءادتبالل اوعرتخخاو ءايهب
 دخاو فييدحلا نأ لافنو هكيفاسألا هدمت مهنظ ىلع او مهقيقحت ٌرادمو ؛هدعاوقو نفلا

 )١/ ٠" "يذشلا فرعلا" يف يريمشكلا هاش رونأ ةمالعلا رصعلا ثّدحم هتبثأ امك «ظافلألا فلتخاو
 ةلمسبلاب ءادتبالا ثيدح قيقحت ؛ةمدقملا 7 )١/ "نئسلا فراعم" يف يرونبلا فسوي خيشلاو (ةمدقملا

 (ةمدقملا ٤٦/١ :"حيبصلا قيلعتلا" يف يولهدناكلا سيردإ ثدحملاو (هيف بارطضالا نايب و

 (ةمدقملا «145 )١/ "مهلملا حتف" يف يناثعلا دمحأ ريبش خيشلاو
 :ًالالدتسا اهب ىفكف «ةصاخ "ميحرلا نمحرلا هللا مسبب" ءادتبالا ٌةيئس امأو :روفرفلا ققحللا دافأو
 .زيزعلا باتكلاب ءادتقالا

 "هيِحَبلَأ نكحَيلآ ِهّنلَأ مشب دهَّنإَو َنمْيَلُس نِ ُهَّنِإ' :ىلاعت لاق ءانلبق نم عرش هنأ
 اي ْلُق :ىلاعت هلوق باب)' 'يرابلا حتف" يف رجح نبا ظفاح ا لاق ءابم هلئاسرو هّبتك -ك- يبنلا حاتتفا

 لآ ةروس ؛نآرقلا ريسفت باتك ء١77 /4 ْمُكحَنْيَبَو اَنَتْيَب ٍءاَوَس ٍةَمِلَك ىلإ 0 باتِكْلا َلْهَأ
 لب دمحلاب ٌةءادبلا اهنم دحاو يف عقي ملف ؛مهريغو كولملا ىلإ يبنلا ٌبتك تّعمُج دقو" (نارمع

 (ةمدقملا ١/ 3: ٠١ :ف) ها "ةلّمسَبلاب

 وهو ءدوصقملا لبق ءيشلا ركذ اهنم :ناعم ىلع ُقلطُي ءايلعلا فرع يفو «حاتتفالا :ّةغل ءادتبالا :ةدئاف

 ءادتبالا"ب ىمسملا وه و ءهادعام عيمج ىلإ ةبسنلاب نوكي ام اهنم و «"يفرعلا ءادتبالا"ب ىمسملا

 فاشك") ."يناضإلا ءادتبالا"ب ىمسملا وه و ادع ام ضعب ىلإ ةبسنلاب نوكي ام اهنم و :"ىقيقحلا

 يف مولعلا عماج" ؛فلألا فرح 28١/١ :يوناهتلا ىلعأ خيشلل "مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 (ءابلا عم فلألا باب ٤ :ص ؛"نونئفلا تاحالطصا

 "رهابلا قيقحتلا" و ءةمدقملا 0_5 ١/ :يوانُملل "ريدقلا ضيف" يف روكذم هباوجو داريإلا اذه

 (ةمدقملا هب "٠/ :ق ١/ :يجاتلل



 5ك

 كنق روج نم دنع" (هللا ركذب) : 3 ةياور وهو «قلطملا ىلع دق | لمحبي

 ِةَلَمْسَبلا ءاب يف بلطم
 . -. ا ١ OT كو
 رتشم ال «“يناعملا نم ريغ ي راج «قاصلإلا يف ةقيقح 1 صاخ ظفل ءابلا مث

 دنع ٌصاخلا هل عوضوملل ماعلا عضولاب م ٌعوضوم كارتشالا ىلع زاجملا حجرتل اهئيب
 ٌقلطموهو لك رمأب ةظوحلملا ةّيئزجلا ٍتاِصّخشملا نم ٍدحاو ّلكل :يأ “"هريغو”"ٍيضَعلا"
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 دمحأ هجرخأ .عطتأ وأ رتبأ وهف هللا ركلب هيف اديال وأ ُحتْفْيال لاب يذ مالك وأ رمأ لك :ثيدحلا صن
 ء157/1) :"هتاقبط" يف يكبسلاو ٤ :مقرب) :"هننس" يف ينطقرادلاو 5 :مقرب) :"هدنسم" يف

 .ًالوصوم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع ةرق نع يعازوألا قيرط نم مهلك (ةمدقملا
 دبعل فئَصملا رخآ يف "عماجلا" يف رمعمو ٠١( 55 :مقرب) :"هفئَصُم" يف قازرلا دبع هجرخأو

 ننسلا" يف يئاسنلا هجرخأو .اعوفرم راصنألا نم لجر ثيدح نم ايهلك ۲٠۲٠۸( :مقرب) :قازرلا

 .ًالسرم يرهزلا نع رمع نبا :ينعي نسحلا قيرط نم ١١704( :مقرب) :"ىربكلا

 نم "كلذ ٌرْوَج نَم دنع هللا ركذب ةياور وهو قلطملا ىلع ديقملا لمحب وأ" :هلوق :يعفارلا لاق
 عوضوملا دحتا اذإ هيلع نالمحم نيديقملا نإف «ناديقملا ضراعت اذإ «كلذ اوزّوج مهنإف «ةيعفاشلا
 .انه ءادتبالاك
 حجرت نم هركذ امل هراتخا ؛نيلوق دحأ اذه "هريغ يف زاجم قاصلإلا يف ةقيقح" :هلوق :يعفارلا لاق

 ءربنَق نب ناثع نب ورمع ءرشبلا وبأ «ةاحنلا مامإ) "هي "هيوبيس" هيلع رصتقا دقو كارتشالا ىلع زاجملا

 قاصلإلا هتمضتل ناك نإ ةنتاعتسالا وحن يف اهلايعتساف هيلعو (ها٠8١ :ت «يرصبلا «ثراحلا

 لمعلاو ءةقيقحلا ةمالع نم ردابتلا :لوقي كارتشالاب لئاقلاو ءزاجم هصوصخ ثيح نمو «ةقيقحف

 كارتشالا ىلع لمحلا نم ىلوأ زاجملاو ةقيقحلا ىلع لمحلا نوك لحمو ؛مكحتلا نم اًرارف نيعتم اهيلع

 .هريغ لاح لهجو «يناعملا دحأ ةقيقح تنيعت اذإ ام

 :و «هيناعمب ملكلا هيلع نوكي ام باب اذه 219/7 ١/ :دّربُملل "بّضتقملا" :"ءابلا" يناعم ليصفتل رظنا

 بابلا "23١7/١ :ماشه نبال بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم"و (ةفاضإلا باب اذه ٤

 (ءابلا فرح ءاهماكحأ ركذ و تادرفملا ريسفت يف لوألا

 .ميسغتلا ١۹۹_١١١ :ص «'ةيدّضعلا ةلاسرلا" يف اك

 يزاريشلا .يجيإلا «نيدلا دّضع «رافغلا دبع نب دمحأ نب نامحرلا دبع ءلضفلا وبأ وه :دّضعلاو
 رردلا" 45/٠١« :"يكبّسلا تاقبط" ء7 45 /؟ :'مالعألا") ( هاله :ليقو هاله” :ت) 2

 5/1١:*( :" علاطلا ردبلا" ۳۲۲ /۲ :"ةنم

 :ت) يقنحلا "يناجرجلا فيرشلا ديسلا "ب فورعملا ءيلع نب دمحم نب يلع ديسلا ةمالعلا



(0) 

۷ 

0) 

 :يناثلا بابلا ؛يناعملا ملع :لوألا نفلا ۷١ :ص «"لوطملا ىلع هتيشاح" يف ديسلا هركذ (ه5
 ءوضلا" ٠٠١ :ص :"ةيهبلا دئاوفلا" ءال /ه :"مالعألا") :هتمجرت رداصمل رظنا .هيلإ دنسملا لاوحأ

 HAA) :"علاطلا ردبلا" خه :"عماللا

 ظفل لك نأب ًايلك ًايكح َمَكَحَو يلك رمأ نمض يف ةصوصخم ًاظافلأ روصت اذإ عضاولا نأ هلصاح
 :عاونأ ةثالث وهو ءاّيعون اًعْضو عضولا اذه ىمسي ءاذك ىلع هسفنب ةلالدلل هنيع هتحت جردنم

 عيمج نم امهريغو (لعفي ؛لعف) نم غيصلا سانجأ مالعأ عضوك «صاخ هل عوضومل صاخ عضو
 .اهب يه ةنوزوملا غيصلاو سانجألا مالعأ اهلك اهنإل ؛(ل عفا بيكرت ىلع ةئراطلا ةنكمملا تائيحلا

 يلك ناونع ةظحالمب عونلاب ةعوضوم اهنإف ؛لاعفألا ةماع عضوك ؛ءصاخ هل عوضومل ماع عضوو
 كلذب ةظوحلملا ةيئزجلا بسنلا كلت هل عوضوم اف «ةماتلا ةبسنلا نم ةيئزج ةبسن لك ةيصوصخب لماش
 .صاخ هل عوضوملاو ماع عضولاف :يلكلا ناونعلا

 «بوسنملاو رغصملاو ءلوعفملاو لعافلا مسا لثم «تاقتشملاک ماع هل عوضومل ماع عضوو

 ةعوضوم تسيل اهنإف ؛تائيهلاب قلعتي امم كلذ ريغ ىلإ لوعفملل ينبلا لعفلاو ءرمألا لعفو
 .ةيلك دعاوقب لب ؛اهتايصوصخب

 نيعب ظفللا نيعو ءًايلك وأ اًيئزج امإ ًانيعم نعم اًضيأ روصتو ءأصاخ ًاظفل عضاولا روصت اذإو
 .اًيصخش اًعضو عضولا اذه ىمسي :ىنعملا كلذ هيلع قدصي ام دحاو لكل وأ ءىنعملا كلذ

 ظفللا َنّيِعُيو ءايئزج ىنعم رّوصتي نأب نيصاخ هل عوضوملاو عضولا نوكي نأ امإ ذئنيحو
 .ةنيرق ريغ نم اهامسم نّيعت ءامسأ اهنإف ؛ةيصخشلا مالعألاك «هئازإب

 .تاركتلا ةماعك :هئازإب ظفللا نيعيو ءاّيلك ينعم روصتي نأب نيماع انوكي وأ

 نيعيو «هتايثزج هب ظحاليو ءاّيلك ىنعم روصتي نأب) ًاصاخ هل عوضوملاو ًاماع عضولا نوكي وأ
 «تارمضملاك «تايئزجلا كلت نم دحاو لكل (ٌةدحاو ةعفد ظفللا ةيلامجإلا ةظحالملا هذهب

 "ثيح"و "نيأ"ك «فورظلا ضعبو «فورحلاو «لاعفألا ءامسأو «تاراشإلا ءايسأو «تالوصوملاو
 .فورخلا ىنعم نمضتي ام امهريغو

 ةظحالملا ةلآ يئزج نوك ةلاحتسال ؛لوقعم ريغف ًاماع هل عوضوملاو ًاصاخ عضولا نوك امأو
 (واولا لصق :41 5 :ص :يوفكلل تايلكلا) ًايلك
 نيدلا دعس ؛رمع نب دوعسم) دعسلا بهذم ىلع اهوحنو فورحلا عضوف اذه تفرع اذإ :يعفارلا لاق
 نم ءالامعتسا تايئزج ءاًعضو تايلك اهنأ نم روهمجلاو (ها/41 :ليقو ه۷۹۲ :ت «ينازاتفتلا
 دبع نب دمحأ نب نامحرلا دبع «لضفلا وبأ) دّضعلا بهذم ىلعو «ماع هل عوضومل ماعلا يصخشلا عضولا

 ءيلع نب دمحم نب يلع) ديسلاو (.ه١١۷ :ت «يعفاشلا ءيزاريشلا ءيجالا ءنيدلا دصع ءرافغلا
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 ٌكِقاصلإلةّيببَسلاو ةناعتسالاب ٌقُدصَيِف هب هلاصيإو ءيشب ءيش ٌقيلعت :ٌقاصلإلاو
 م ریرحتلا" يف اک هببسبو ملقلاب ةباتكلا

 «هقّلعتب الإ اًجراخ الو اًنهذ ُلّقَعتُي ال «هريغ يف الصاح ىّئعم ٍفرحلا ُنولدم ناك او

 ٌديفيف «هل أدبم ٌةيمسّتلا ِتّلِعج ام انه وهو ٌيوحّنلاو ءقاصلإلا وهو ٌيونعملا قَلََمما هل طرُبْشَأ
 .ةناعتسالاو ِكّيرَتلا ليبس ىلع ٌقاصلإلا ُدارملاو ءقاصلإلا لاح لعفلاب لعافلا سبلت

 كرا ىلع اًدر «ىلاعت همساب N ف ديل اروم يتّلعتملا ٌريدقت للوألاو

 فيلو «ىلاعت هيساب ًدرتلا يِ ال رل نال ؛صاصتخالل ال ءاهب اتاعا هيف مساب ئدحما

 . "وارفآ رصق نوکیف ءِدي يحول اراهظإو اًضيأ كرا ىلع در ىلاعت هوساب كلذ ٌصاصتخا

 ىلوأ ةءارقلاب ةيانعلا ّنأل ١[ :قلعلا] (َكَيَر مس اَرْقأ) :ىلاعت هلوق يف َمّدُق اّنإو

 عضولا نم آلاهعتساو اًعضو تايئزج ابنأ نم (ه417 :ت «يناجرجلا «فيرشلا ديسلاب فورعملا

 هنوك امأو كّيلك هيلع هنوكلف ؛لوألا ىلع اًماع هل عوضوم لا نوك امأ ءصاحخخ هل عوضومل ماعلا يصخشلا

 دنع مومعلا رابتعاب عضولا مومع نأ ديفتساو «يلكلا تايئزج نم يئزج لك هنوكلف «يناثلا ىلع اًصاخ
 هتيعونو ءعوضوملا ظفللا نيعت رابتعاب هتيصخش نأو هدنع صوصخلا رابتعاب هصوصخو «عضولا

 (ةمدقملا 17 ١/ :روفرفلا قيقحتب درلا شماه ىلع يعفارلا تاريرقت) .ىهتنا.همدعب

 وه لب ؛هيف هلك سيل "ريرحتلا" نع "نيدباع نبا" هلقنام (ةمدقملا «17 ١/ :ف) :روفرف روتكدلا لاق )١(

 ءابلا ةلأسم) :"هح رش" عم "ريرحتلا" ٌةرابعو :لوقن ها.فرصتب "جاح ريمأ نبا" هحراش مالك نم

 بلط :يأ (ةناعتسالا فائصأ يف قداصلا) .هب هلاصيإ و عييشلاب ء ءيشلا قيلعت : :يأ (قاصلإلل ككشم

 "ملقلاب ةباتكلا كقاصلإل ملقلاب ٌثبتك" ك لعفلا ةلآ ىلع ةلخادلا يه و :ئىيش ىلع عيشب ةنوعملا

 ها ًازاجم هلعاف نوكي نأ حلص هيلإ اهب ىدعملا لعفلا دنسأ ول مسا ىلع ةلخادلا يه و (ةيببسلاو)
 لايك ققحملل "ٌريرحتلا"و (ءابلا ةلأسم ؛رجلا فورح :فورحلا ماسقأ ٠۷۹ /۲ :"ريبحتلا و ريرقتلا")

 «يردنكسلا مث «يساويّسلا «مامحلا نبا لايكلاب ريهشلا «ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم «نيدلا

 ١8٠( :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ,"ه١8/1 :"نونظلا فشك") (ه١461 :تر يفنحلا

 نود رمأب ةفص صيصختو ءىرخأ نود ةفصب رمأ صيصخت) لك يرض نم هب بطاخملا :دارفإ رصق (۲)
 انلوقبو ءرعاشو بتاك اًديز نأ دققتعي نم "بتاك الإ ديزام" انلوقب بطاخملاف «ةكرشلا دقتعي نم (رخآ

 رصق" ىمسي اذهو ءرعاش اضيأ اًرمع نأ يعدي نكل ؛رعاش اديز نأ دقتعي نم "ديز الإ رعاش ام"

 فاصتالا يف هريغو فوصوملا نيب وأ فوصوملل توبثلا يف نيتفصلا نيب ةكرشلا ةعطقل ؛"دارفإ

 بولسأ «يناعملا ملع :لوألا نفلا 21“ /* :ينيوزقلا بيطخلل "ةغالبلا مولع يف حاضيإلا") .ةفصلاب

 (فاقلا فرح ء١۲١٠ /۲ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" ءرصقلا
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 َبولطملا نأ ةافأل َرُأ ول ذإ ؛ةءارقلا لصأ بلط نم ٌدوصقملا وه ام ٌلّصْحَيل «”رابتعالاب
 .هريغ مساب ال ىلاعت هللا مساب ٌةحّتبفم ةءارقلا دوك

 مالك ٌرهاظ ؟ىنعم ًةئاشنإ وأ ىّنعم كلذك يه لهو ءاظفل ةيربخ ٌةلمجلا هذه من

 ىلع ان فلاحا ىلع ادر ؛هّدحو ىلاعت همساب ِكّرَملا ءاشنإ ٌراهظإ ٌةوصقملاو «يناثلا "”دّيسلا"

 )نأ اع ًاَهُتْعَصَو نإ َبَرو ك مزاللا ةدارإ ىلع وأ ."ٌتْيرَتشا"و "تعب" ك ّيعرشلا ٍلقثلا ٍقيرط

 .اهنومضمب ڙابخإلا ال "رحل زاهظإ اهب ةوصقملا نإف [" 5 :نارمع لآ]

 لوألا ىلإ "يرشخزلا" بهذ ؟ال وأ رابخإلا نع ٌةّيربخلا ٌةلمجلا كلذب ٌحّرخت لهو
 .”!نايب ٌديزم كلذل ٍةَلَدْمَحلا يف ”يتأيسو يناثلا ىلإ "”رهاقلا دبع"و

 :يرشخزلل فاشكلا ريسفت «قلعلا ةروس ٤/ ٠٦١ :ينيبرشلا بيطخلل ريملا جارسلا) :رظنا )١(
 ريسفت ءال_١ :تايآلا ءةحتافلا ةروس ء۲٦ ١/ :يروباسيتلا ريسفت و «باتكلا ةحتاف ةروس ٠/١

 ١( :ةيألا ءةحتافلا ةروس «۲۷ ١/ :(ليوأتلا قتاقحو ليزنتلا كرادم) يفسنلا

 ديسلاو «باتكلا ةحتاف ةروس ۲۷_۳۲ ١/ :(فاشكلا شماه) يرشخزلل "فاشكلا ىلع هتيشاح" يف (؟)
 :"مالعألا“) (ه١١۸ :ت) يناجرُجلا فيرشلا ديسلاب فورعملا يلع نب دمحم نب يلع ةمالعلا وه
 (ةمم/١ :" علاطلا ردبلا" ۸ / :"عماللا ءوضلا" ء١؟6 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ءال /ه

 ريسفت :4 7_١ :تايآلا نارمع لآ ةروس :«455/7 :ىسلَدْنَألا نايح يبأل طيحملا رحبلا) :يف امك ()
 «نارمع لآ ةروس :7" 4 /؟ :يبلاعثلا ريسفت ءا“ال_ا" :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس ٠٤١٤ /۱ :ةيطع نبا

 (يربخلا دانسإلا لاوحأ «يناعملا ملع :لوألا نفلا ١/ ٩۳ :يناعملا رصتخ
 ةروس 7/١_44« :"ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا" هريسفت يف (4)

 يمزراوخلا «يرشخزلا هللا راج دمحم نب رمع نب دومح مساقلا وبأ وه يرشخزلاو «باتكلا ةحتاف

 ء١١٠١ ۲١/ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ۹ :ص «"ةيهبلا دتاوقلا" ۷۸ /۷ :"مالعألا") م۵۳۸ :ت)

 (۱۹۸ /65 :"نايعألا تايفو"

 وهو ؛ةحتافلل احرش هل نأ الإ «ةعوبطملا هتافلؤم نم هيلإ انلصو ايف ثحبلا اذه لوح هيأر ىلع رثعن مل ()
 هركذ ءرهاقلا دبع هيلإ بهذ ام و ."باوصلاب ملعأ هللاو" هيف هيأر تبثأ هنأ لمتحملا نمو عوبطم ريغ

 (ةعدقملا ءب /4 :ق ١/ :"رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا") :يف يلعبلا يجاتلا
 :ت) يعقاشلا «يناجرُجلا دمحم نب نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع ركب وبأ وه رهاقلا دبعو

 يضاق نبال "ةيعفاشلا تاقبط" :.149 /ه :يكبشلل "ةيعفاشلا تاقبط") (كلذ ريغ :ليقو ه١
 IAA/Y) :يطفقلل "ةاحنلا هابنآ ىلع ةاورلا هابنإ" ء۸ :"ءالبتلا مالعأ ريس" ۲٠۲ /۱ :ةبهش

 YJ] ا )0

 ديسلا ةيشاح" «باتكلا ةحتاف ةروس «40_"؟4 ١/ :"فاشكلا") :ةلمسبلا ةلمج لوح ليصفتلل رظنا 0



De 

 ٌمدقملاف ءٌلطاب ياّتلاو ءابخودب اج راخ ا ولدم َقَّقحَت امل ٌكّئاشنإ تناك ول اهتأ 5 وأو
 .ةَلَمْسَبلاِب لّصخي ال ءلوقب سيل امم امهوحنو لكألاو ٌرفَسلا ذإ ؛هلثم

 _ هّدحو ىلاعت همساب "ةناعتسالاو ِكّرَتْلا راهظإ ءاشنإل ْتّناك اذإ اهئأب یو

 ظفألا كلذب نت نإ رطحتلاو نْرحتلا راهظإ نأ اك ءاي حت نإ هنآ كش الف _انلق ام ىلع
 :نامسق َءاشنإلا نف

 .هظفل نودب ّيعضولا هلولدم ٌقّقحتي ي ال ام هتم

 .يناقلا ٍليبق نم هيف ٌنرحن امو «هنودب ّيمازتلالا هلولدم قدح دي ال ام هثمو

 وأ ٌةّيفاضإ وأ ٌةقيقح ٍتاَفَّصلا ُلَمْشَيف « ءّبقّللاو ةينكلا باق ام انه مسالاب ارملا نإ مث

 .ىلاعت هئايسأ عيمجب ةناعتسالاو كلا نأ ىلع ٌلديف بلس

 "هللا" ةلالجلا مسا قيقحت :بلطم

 9"دعسلا" هلاق ايك قديمحلا ٍتافّضلل ٍةَعَمْجَتسلا ةّيلعلا ٍتاّذلا ىلع ٌعلع " هللا'و
 ."7"ماصعلا" هلاق امك ءالصأ ٍةفص رابتعا الب :يأ ةصوصخملا وأ ؛هريغو

 :"يروباسيتلا ريسفت" «(فاشكلا شماه) باتكلا ةحتاف ةروس ء ١/ ۲١_٤١ :"فاشكلا ىلع يناجرجل ا

 ۳۹/۱_٦۷« :(یناعملا حور) "يسولآلا ريسفت" ١_۷« :تايآلا ,باتكلا ةحتاف ةروس 450١

 (ةلمسبلا يف ةليلج ثاحبأ «باتكلا ةحتاف ةروس

 :"رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا") :يف ليصفت و طسبب هباوج و داريإلا اذه يلعبلا يجاتلا ركذ (1)

 (ةمدقملا هب /م_ب /4 :ق/١

 كربتلا ىلع ًافطع عمجلا واوب هانتبثأام باوصلاو (وأ) 'م"و "ب" "لصألا" ينو :"" نم ةطقاس واولا (؟)
 يتأيس امو (ةناعتسالاو كربتلا ليبس ىلع قاصلإلا دارملاو) :هلوق نم ليلق لبق هركذ ام كلذ ديؤيو

 (ةمدقملا ء١۱ ١/ :ف) (عيمجب ةناعتسالاو كربتلا نأ ىلع لدبف) :هلوق نم رطسأ دعب

 نيدلا دعس وه دعسلاو ءةمدقلا ٦ :ص ."لوطملا" «حاتتفالا ةملك +17 ١/ :"يناعملا رصتخم" يف (۳)

 ء١٠٠٠ ٤/ :'ةنماكلا رردلا") (ه١۷۹ :ليقو ء۲٩۷۹ :ت) ينازاتفتلا هللا دبع نب رمع نب دوعسم

 ردبلا" ۲۸٠ /۲ :يطويسلل "ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعؤلا ةيغب" ٤١ ٠٠ /۸ :"بهذلا تار"

 0707/7 :"علاطلا

 نيدلا ماصع وه "ماصعلا"و .ةمدقملا ء٤ ١/ :"لوطألا"ب ىمسملا حاتفلا صيخلت ىلع هحرش يف ()

 ناويد") .(كلذ ريغ :ليقو ه١٥۹ :ت) يئاسارخلا «يتيياَرَفْسِإلا هاش برع نب دمحم نب ميهاربإ

 (57/1 :"مالعألا" تال ١/ :"نيفلؤملا مجعم" 4177/٠١ :"بهذلا تارّدَش" ۰۲۹۲ /۳ :"مالسإلا



 ها

 تربت ةمظعلا ارو اهباَجتحال هتافصو هتاذ يف ٌلوقعلا ٍتَهات ى:"فيرّشلا دّيّسلا" لاق
 َنيعأ ْتَرَهَبف ٌفَعِشَأ راونألا كلت نم اهيلإ سكعنا هناك ءِتاَذلا ىلع ٍةلاَدلا ٍةظفللا يف اًضيأ

 .؟ملغذيخوأملعوأ "يعم ٌةفص وأ ٌمسا برع مأ وه” ايرش أ اوفتخاف «نيرِصبَسملا

 "ةفينح وأ مهنمو «”هنم لصآ رابتعا ريغ نم لب رم ملع يرع هنآ ىلع ٌروهمجلاو

 "ةفينح يبأ" نع "دمحم" نع "©!ةاشه" ْىَو اوَوَرو ."”ليلخلا"و "”ٌيعفاَشلا"و "نسحلا نب دمج "و

 .ريسي رييغتب باتكلا ةحتاف ةروس "5 ١/ :(فاشكلا شماه) يرشغرلل "فاشكلا" ىلع هتيشاح يف )١(

 ناكو :َقّرَغلا لبق حون اهب ناك ةريزج يهو ؛ةنايرُس ىلإ بوسنم (َنايرُسأ :هلوق) :يعفارلا لاق (۲)
 ءَفّرُح هنأ الإ برعلا ناسللا وهو ءاّينايرس راصو َفرُخ مث ءّيبرعلا هب لزن يذلا مدآ ناسل
 .ليئارسإ ينب ُناسل ٌناربعلاو

 نأل ؛عزفلاو رّيحتلاو نوكّشلاو ةدابعلا نيب كرتشملا لأي هلأ نم :يأ (قتشم :هلوق) :يعفارلا لاق ()
 لأ تلخدأ الإ ةلالجلا لصأف ءهيلإ نوئكسيو هيف نورّيحتيو ءهيلإ نوعزفيو ؛هنودبعي قلخلا

 .ةيناثلا يف تمغدأو ىلوألا تنكس مث ءماللا ىلإ اهتكرح تلقتو ءافيفخت ةزمهلا تفذح مث «فيرعتلل
 ةيفاكلا حرش ") ةيملعلا ريغ يف كلذ لبق لمعتسي لو «ةيملعلل هرمأ لوأ نم عضو ام :لّجترملا ملعلا (5)

 (ميلا باب ۲۹۸ :ص :"تافيرعتلا" ؛ملعلا لصف «ةركنلاو ةفرعملا باب ؛7 47/١ :كلام نبال "ةيفاشلا

 خيشلا قيقحتي "راتحملا در ةيشاح" :يف امك "هيف" نع ةفّرحم ' 'هنم" نأ راعحجلا درل نيققحلا ضعب انه ركذ (0)

 /ه8411١/ دنهلا هدئيويد ءايركز :ط ءال" ١/ :ضؤّوعم دمحم يلع خيشلاو دوجوملا دبع دمحأ لداع

 لصأ نأل "هنم" باوصلاو ءمهو وهو (م11١1 /.ه1417“ توريب ؛ةيملعلا بتكلا رادو م5

 ء١/١١ :"ريبحتلاو ريرقتلا") يف اك "هنم ذخآ لصأ رابتعا ريغ نم لجترم ملع وه" :اذكه ةرابعلا

 (فنصملا ةبطخ «4 ١/ :"ريرحتلا ريسيت"و «ةمدقملا

 ءيکلا ءيعفاشلا ءيبلَطلا ءيِشَرقلا ,عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ (7)
 تاقبط" 2167 :ص «يطويسلل "ظافحلا تاقبط") (ه4١٠ :ت) ةعبرألا ةمئألا دحأ «يزغلا

 تايفو" 197/7 :"دادغب خيرات" .0 ٠١/ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ءالا :ص «يزاريشلل "ءاهقفلا

 07٠/9 :نابح نبال "تاقثلا" ۱۹۳ ٤/ :"نایعألا

 «يدزألا ءييدوُمرُقلا وأ _ يديهارفلا ءميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا ءناحرلا دبع وبآ (۷)
 ةيغب" 2344 /7 :"نايعألا تايفو") (هريغ :ليقو ه١٠11 :ت) وحنلا ملع يف اًمامإ ناك ءيدَمْحَيلا

 (114*7 /؟ :"مالعألا" ا/5 ١/ :"ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ" ١//2017« :"ةاعولا

 "خيراوتلا نويع") (ه١١۲ :ليقو ه ۲۲۱ :ت) يفنحلا يزارلا _ هللا دبع :وأ _ هللا ديبع نب ماشه (4)

 (410/ //. :" مالعألا" ۲۲۳ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" 4 45/٠١ :"ءالبنلا مالعأ ريس" 88 :ص «يبتكلل
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 ٌركذ ال هّنِإ ىّبح «نيفراعلا ٌرثكأو ءاهلعلا نم ريثكو ""ئواحطلا" لاق هبو ءمظعألا هللا مسا هنآ
 (9."ٌحاح ريمأ نبا" ل "”ريرحُتلا حرش" يف ايك هب ركّذلا ٌقوف ماقم بحاصل مُهدنع

 "نامحرلا" مسا 00

 برعلا ٍراكنإل ٍةَمجعملا ِءاخلاب (ناخر) نع برعم :“ليقو برع ٌظفل :نامحرلاو

 .هوحوس نج

 ا اوُعَذآ لق یلاعت هِلوق يف یلاعت هژیغ هنآ مهمو تل هل مهراكنإ ّنأب رو
 «ىلاعت هب هصاصتخال ةلالجلاك ٌمَلَع هنأ ىلإ ""ةلعألا" َبهْذو ٠١١[ :ءارسإلا] (َّنَمَحَيل

 مسا يف -8-- هللا لوسر نع يور ام لكشم نایب باب «غ171-١/177 :"راثآلا لكشم حرش" يف )١(

 ١78 :مقرب :؟وه هئامسا يأ مظعألا هللا
 :ت) يرصملا يرْجحلا يدزألا يواحطلا ةمالّس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ وه يواحطلاو

 :ينالقسعلل "نازيملا ناسل" ءالا ١/ :"نايعألا تايفو" ۲۷/٠١ :"ءالبنلا مالعأ ريس") .(ه"١

 «"ةيهبلا دئاوفلا" «١١/؟ :يبهذلل "ربغ نم ربخ يف ربعلا" ۲۷١/١ :"ةيضملا رهاوجلا" ١ ١

 (يرثوكلل يواحمطلا مامإلا ةريس يف يواحلاو ١" :ص

 نب دمحم نْمّيلا يبأو هللا دبع أل وهو .راصتخاب ةمدقملا ١/ ١١_15 :"ريبحتلاو ريرقتلا" ىّمسملا (؟)

 .(هماله :ت) يبّلحلا "تّقّوملا نبا"بو "جاح ريمأ نبا"ب فورعملا نيدلا سمش دمحم نب دمحم
 دبع نب دمحم نيدلا لايكل "ريرحتلا" هب حرش (44/9 :"مالعألا" 08/١*0 :"نونظلا فشك”)

 (ه851 :ت) "مايا نبا" ب فورعملا «يردنكسلا مث «يماويسلا ديمحلا دبع نب دحاولا

 «فلألا فرح ء۸١۲٠ -۲۵۷ /۱ :"مولعلاو نوئفلا تاحالطصا فاشك") :ةلالجلا مسا ليصفتل رظنا ()

 ء۱۹/۱٠_۲ :"ریبحتلاو ريرقتلا" ءةمدقملا ۲۹۳/١ :يناثعلا دمحأ ريبش ثدحملل "مهلملا حتف"

 ىف يناثلا بابلا ۱۲_٠٠ /7 :يدابازوريفلل "زيزعلا باتكلا فئاطل يف زييمتلا يوذ رئاصب' «ةمدقملا

 (فلألا فرحي ةحتتفملا تايلكلا هوجو

 :(ةيدّضعلا ةلاسرلا حرش ةراتخملا ةيدهلا) يونكللا لئاسر ةعومجم) :رظنا .دربلاو بلعث هلئاق (4)
(A1 

 (ةمدقملا أ /8 :ق ١/ :يجاتلل "رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا") :يف روكذم داريإلاو درلا اذه )٥(

 فهائالا :ت) يِسْنَدنألا ّيِرَمَثّشلا "'ملعألا"ب فورعملا ءىسيع نب ناهيلس نب فسوي جاجحلا وبأ (5)
 :"تايفولاب يفاولا" ٠٠١ /1۸ :“ءالبنلا مالعأ ريس" ٠٠٠٦/۲ :"ةاعولا ةيغب") .(كلذ ريغ :ليقو

 حرش رهابلا قيقحتلا") :ملعألا بهذمل رظناو ٤/ ٠١( :"ةاحنلا هابنآ ىلع ةاورلا هابنإ" 4
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 .اًركَُمو اَهَّوعُم ىلاعت هريغ ىلع هقالطإ مدعو

(1) 
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 0 يف هلق اأو

 .. ""انامحر تْلِز ال ىرولا ٌتيغ تنأو

 عنملا نأ حلاو :"ّيكبشلا" لاق «ينغم ا" يف هراتحاو ءرفكلا ين هّرلُعو هّيَعت نوف

 (ةمدقملا ءأ /؟ :ق ١/ :"رئاظنلاو هابشألا

 فرعيو (ه١1١ :ت) نيرّمعملا نم ئبنتم :ةماهّثوبأ ؛يلئاولا ءبيبح نب ريبك نب ةماهث نب ةَمِْيَسُم
 خيرات" 077 /9/ :"مالعألا") .هبقلب رهتشا هنكلو ؛بيبح نبا نوراه همسا ناك "باذكلا ةمِليسُم"ب

 (15+ /8 :يسدقملل "خيراتلاو ءدبلا" ۱/۱ :مثعأ نبال "حوتفلا" ء161 ١/ :"سيمخلا

 :همايتب تيبلا

 انامحر تلز ال ىرولا ثيغ تنأو ابأ نيمركألا نبا اي دجملاب ٌتومس

 رعاش هدشنأ ءابأ نيمركألا نبا اي دجملاب تولع :ىورُيو ,ىدن نيرثكألا نبا اي دجملاب تومس :ىورو

 :(يناعملا حور) "يسولآلا ريسفت" :هربخ و تيبلل رظنا "باذكلا ةمليسم" هب حدمي ةفينح ينب نم
 بارعإ ء١٠ ١/ :"هئايبو نآرقلا بارعإ" ؛ميحرلا نمحرلا يف بلطم «باتكلا ةحتاف ةروس ء1

 «ةحتافلا ةروس ١/ 1۷١ :روشاع نبال ”ريونتلاو ريرحتلا" دعرلا ةروس بارعإ ء4۲ ١/ :و ءةلمسبلا

 (زاجملا لوألا باتكلا ١ :(علاطلا ردبلا) "عماوجلا عمج ىلع يلحملا لالجلا حرش" ۲ :ةيآلا

 :هلوقب ءابدألا ضعب هباجأ «هّمسي ملو «ةفينح ينب نم رعاشل هركذ نم هازعو «هلئاقل دتبخ مو

 حرش يف ةيربلا بر حتف) :رظنا.اًناطيش تلزال ىرولا رش تنأو ابأ نيئبخألا نبا اي تقملاب تصصخ

 (ميحرلا نمحرلا يف قرفلا ةمدقملا ٠١ :ص ؛يمزاحلل ةيِموُرُجآلا مظن
 قرتقا ام ....اهرود رثكي ماكحأ ركذ يف عبارلا بابلا 014 /؟ :"بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم"

 لامج هللا دبع نب دمحأ نب فسوي نب هللا دبع دمحم يبأل وهو ؛هيف اعمتجا امو زييمتلاو لاحلا هيف

 :"نونظلا فشك") (كلذ ريغ :ليقو فهالا١ :ت) يراصنألا "ماشه نبا"ب فورعملا «نيدلا

 0808/7 :"ةنماكلا رردلا" ءا" ٠6 /7 :"نيفلؤملا مجعم" 03141 /4 :"مالعألا" ۷ /۲

 دبع رصن وبأ وه يكبّشلاو «رييغتب ۳۸٩_۰۳۸۵ /۱ :"بجاحلا نبا رصتخ نع بجاحلا عفر" يف

 :"علاطلا ردبلا" ء184 /4 :"مالعألا") (ه١۷۷ :ت) يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا
 ٠١۳(. /۳ :ةبهش ىضاق نبال "ةيعفاشلا تاقبط" ء١٠٠٤ /۲ :"ةنماكلا رردلا" ١/ ٠١

 يراها کلا نیلا یت :قاكلا ديف وبا لع ین ربا هنآ نکلا تپ کاو
 حلاص دمحم نب نيدلا ماسح روتكدلا قيقحتب 'نيدباع نبا ةيشاح" :يف اك .ء٦٥۷ :ت) يجّرزخلا

 .هانررح ام باوصلاو ءمهنم وهس وهف (م١۰٠۲ /ه ۱٤۲۱ «رئاشہلاراد :ط ءةمدقملا ١/ ٠۲١ :روفرف
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 .فّرَعْلا ىلاعت هب صوصخملا َّنأو ءٌيوغل ال ٌييعرش
 نوكت ال ظفّلا يف َةدايّرلا ّنأل ؛ةغلابم ٌةغيص :ليقو « نك ٌةهيشم ٌةفص هلأ ىلع ٌروهمجلاو

 ههغيصب فلاب ديني وهو ميحّرلا لع فرح هيف دز دقو بع تاك لاو ىنعلاةدايزل الإ
 ةيميحّرلاو ٌرفاكلاو َنمؤملا مع ةينامحّرلا نال انك ىنعملا يف هيلع هتدايز ىلع هثدايز ُتْلَد

 .اهقئاقدب ٌمعنملا َميحّرلاو ءمعّتلا لئالجب معنملا َنامحّرلا ّنأل ؛اّميك وأ ءنمؤملا صح
 همساب هّباتك حتت نإ :يأ مكحلا يم ىلإ ٌةراشإ هيفو «حدملل امهب تفصولا َنآ ٌرهاظلاو

 .هوساب الإ حف ال «كلذ هاش نت لكو ءاهلك محلل ضيفلا هنأ ؛هب ايعتسُ اكتم للاعت

 يضارعألا نم اهتأل ؛تدارإ نع وأ ماعنإلا نع راج أ ٌةقيقح ٌةقيقح ةمحّرلاب ىلاعت هفصو لهو

 يآ ةحّرلا ّنأل ؛ُلْوَألا ٌقيقحتلاو يناثلا روهشملا ؟اهتياغ داربف «ىلاعت هيلع ةليحتسملا ةيناسفتلا

 ملعلاك اًراجم وكت ىّتح ,كلذك ىلاعت هّقح يف اهثوك ٌمزلي الو ءان ةمئاقلا يه ضارعألا نم يه

 يف اہ :دحأ لقي لو ءيضارعألا نم انب ٌةمئاقلا اهيناعم «ِتافّصلا نم اهريغو ةدارإلاو ءةردقلاو

 كال عش ' لع انيشاوح يف اوف عم هیت قو اج لات هنح

 ركشلا نيبو هنيب قرفلاو اًقرع و ٌةغل دمحلا فيرعت :بلطم

 ليمجلاب فصولا :ّةغل ٌدمحلاو .اًيوجو ٍفوذحم لماعل ٌقلطم ٌلوعفم «اًدمح :هلوقط 173

 هليزنت وأ نيعلا مضب َلْعَمل لقت دعب ّمِحَر نم (ةهّبشُم ةفص هنأ ىلع روهمجلاو :هلوق) :يعفارلا لاق (1)

 ءاهتغيصو اهتروص ىلع اهّنإ :لاقُي وأ ءاّريدقت الو اًظفل ال لوعفمب هقّلعت ربتعُي ال نأب ءمزاللا ةلزنم
 .يدعتملا نم غاصُت ال اهنأ ُداريإ عقدناف

 نب زيزعلا .دبع نب رمع نب نيمأ دمحم يهو .باتكلا ةيطخ ء۳_1 :ص :"راحسألا تايّسن"ب ةايسملا (؟)

 217/5 :"مالعألا" (ها1767 :ت) يفنحلا ءيقشمدلا "نيدباع نبا"ب فورعملا «نيدباع دمحأ

 دمحم نيدلا ءالعل "رانملا لوصأ ىلع راونألا ةضافإ" وه "رانملا حرش" و (545 /؟ :"نونكملا حاضيإ"

 :"مالعألا") (ها ١88 :ت) يفنحلا .يفكصحلا ءيقشمدلا نامحرلا دبع نب ىلع نب دمحم نب يلع نب

 نب هللا دبع تاكربلا يبأل "هقفلا لوصأ يف راونألا رانم" وه رانملاو (57" /4 :"رثألا ةصالح" ٦ ١

 ليلدلا" ,1877 /؟ :"نونظلا فشك") (ها/ل١٠ :ت) يفنحلا ءيِفَسَنلا نيدلا ظفاح ءدومح نب دمحأ

 (7847 :ص «"ةيملعلا توتملا ىلإ
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 .ليجبتلاو ميظعتلا ةهج ىلع يرايتخالا ليمجلا ىلع
 ٌفنصولا ذإ ؛اًدروم ضخ ٌلّوألاَف «هياعنإ ببسب منا ميظعت نع ٌئبنُي ّلعف :اًقرعو

 اهئيبق ءههسكعي يناثلاو «ةمعن ةلباقمب ال نوکی دق هنأل ؛اًمّلعتم معأو ءِناسللاب ال نوكي ال
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 .٠ يهجو ٌمومع

 هيلع ىلاعت هللا َمَعنأ ام َعيمج ٍدبعلا فرص :اًقرعو . "افرع دمحلا فوارُي هل ٌركّشلاو

 .هلجأل قلم ام ىلإ

 ٍةَفاَشَر ىلع اًديز ٌتحدم :يف هدارفنال ٍدمحلا نم ّجعأ هّنإف «حدملا يرايتحالاب رخو

 ."!قلطم ٌمومع اههنيبف ءاهئافص ىلع ةؤلؤّللاو «"'هّذق
 اًيرايتخا نوكي نأ «هيلع جودمملا يف هطارتشال اههفدارت ىلإ 00 يرععرلا" َبَهذو

 .هتافص ىلع ىلاعت هللا ٍدح جورخب اًعمج فيرعتلا ضقنو هيلع ٍدومحملاك

 ٍلاعفألا ةلزنمب ْتَْلِعُج ءتافّصلا كلت ءاضتقا يف ةيفاك ْتّناك ا تالا ّنأب بيجأو

 .رخآلا هيلع قدصي ام ضعب ىلع نيموهفملا نم دحاو لك ضعب قدصي نأ وه :يهجولا مومعلا )١(

 :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" ء١1 :ص «يداباريخلا لضفلل "قطنملا يف ةاقرملا”

 (فاكلا فرح ۳۸۰ /۲
 مومعلا هنيبو ٌةْغَل دمحلا نيب ةبسنلا نوكت ٍلئتيحو (.ها دمحلا ٌفداري ٌةغل ركشلاو :هلوق) :يعفارلا لاق (۲)

 ّةغل دمحلا نيبو «نيّيفرعلا دمحلاو ركشلا نيبو نيركشلا نيب ةبسنلاف «تس بستلاو «يهجولا

 و مومعلا نّيوغللا ركشلاو دمحلا نيبو «نيدمحلا نيبو ءقلطم ٌصوصخ و ٌمومع افرع ركشلاو
 .فدارتلا ٌةغل ركشلاو افرع دمحلا نيبو ؛هجو نم صوصخا

 يف اناك اذإ ةيراجلاو مالغلل لاقيو هقيطلو ّدقلا نسح :َقّيشَر لج جد :لاقي ؛ةماقلا ٌرسح :ّدَقلا ٌةَقاَكَر (9
 «قشر :ةدام :"نيعلا") .ةماقلا :ّدَقلاو .ةقاَشَر مضلاب قّشرو ةقيشرل اهنإو قيشرل هنإ :لادتعا
 (ددق :ةدام :"حاحصلا" ءددق :ةدام :"برعلا ناسل" قشر :ةدام :"حاحصلا"

 ىلع رخآلا قدصيالو ءرخآلا هيلع قدصي ام لك ىلع نيموهفملا دحأ قدصي نأ وه :قلطملا مومعلا (54)

 نونفلا تاحالطصا فاشك" ء١٠ :ص ءيداباريخلا لضفلل "قطنملا يف ةاقرملا") .امهدحأ دارفأ عيمج

 (فاكلا فرح 1۳۸۰ /۲ :"مولعلاو
 .باتكلا ةحتاف ةروس 47/١« :"ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا" يف )٥(

 يف يجاتلاو (باتكلا ةحتاف ةروس )47/١: :"فاشكلا ىلع هتيشاح" يف ديسلا هركذ باوجلا اذه (7)
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 كلت ٍرابتعاب اهيلع ٌدمحلا ناك «ةّيرايتخا ٍلاعفأل ًاَدْبَم ٌتافَّصلا كلت تناك ال هنأبو «ةّيرايتخالا
 .حدملا نع ٌراجم اهيلع محلا نأ وأ لآملا رابتعاب ٌّيرايتخا هيلع ٌدومحملاف «لاعفألا

 ٌعاجّشلا َفِصُو اذإ ايك اًرابتعا وأ ءانه ايك اًناذ نارياغتي دق هبو هيلع دومحملا نإ مث
 ثناك اهْنإ ٌثيح نم هيلع ٌدومحمو ءاهب ناك تفصولا َّنِإ ٌثيح نم هب ٌدومحم يهف «هتعاجشب
 .دمحلا ىلع ٌةثعاب

 :6”علاطملا يشاوح" يف "يس" هلاق ا قرُعلا ىلإ ُفرَْنَي ءلطأ ُتيح دحل او
 .«هريغ يف ٌراجم «ٌيفرعلا هانعم يف ٌةقيقح ٍفرُْعلا لهأ دنع ٌظفللا»

000 

 .(ةمدقملا ءأ // :ق ١/ :"رتاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا"

 بطقلل علاطملا حرش ىلع ةيشاح هل نأ الإ يناجرُجلا فيرشلا ديسلل علاطملا يشاوح ىلع رثعن مل

 دمحم نب يلعل ةمدقملا ؛8 :ص :"علاطملا حرش ىلع ديسلا ةيشاح" :رظنا .اهيف روكذم لقنلاو ؛يزارلا

 17١ :ص "ةيهبلا دئاوفلا") .(ه 17 :ت) يفنحلا :"يناجرٌكا فيرشلا ديسلا"ب فورعملا يلع نب

 يبأل "راونألا علاطم حرش يف رارسألا عماول"ب موسوملا علاطملا حرش"و (1717/7 :"نونظلا فشك"

 :ت) "يناتحتلا بطقلا"ب فورعملا ؛يزارلا نيدلا بطق دمحم نب _ دومحم :وأ _ دمحم هللا دبع

 يف راونألا علاطم" وه علاطملا و 414/١( :"تاعوبطملا مجنعم" 8/1 :"مالعألا") (ه17

 فشك") (ه5417 :ت) يعفاشلا ءيوّمرألا نيدلا جارس دمحأ نب ركب يبأ نب دومحم ءانثلا يبأل "قطنملا

 ا :"يشاوحلاو حورشلا عماج" «,:6 /7؟ :"نونظلا

 ىلع ةيشاح هل نأ ركذ ام امأو (نيعلا فرح “4١77 :ص) :"ةيهبلا دئاوفلا" يف يونكللا لاق :ةدئاف

 ها "علاطملا" ىلع ال يزارلا بطقلل "علاطملا حرش" ىلع هتيشاح نإف ؟ةحتاسم اًضيأ هيفق علاطملا

 «يناجرُجلا فيرشلا ديسلل علاطملا حرش يشاوح و علاطملا يشاوح نيب هابتشا انه نأ قيقحتلا :لوقن

 نأ ىلإ انلصو مجارتلا بتك ةعجارم و رظنلا ناعمإ دعبف ؛علاطملا نييعت مدع وه هابتشالا ببسو
 وأ يناهّفصألا نيدلا سمش نامحرلا دبع نب دومحم ءانثلا يبأل "راظنألا علاطم" :امهدحأ :نانثا علاطملا

 دبع ريخلا يبأ يضاقلل "ديحوتلا ملع يف راونألا علاوط" هب حرش (ها/44 :ت) يعفاشلا ؛يناهبصألا

 علاطملا اذه ىلعو (ه5 :ت) يعفاشلا «يواضيبلا نيدلا رصان .يلع نب دمحم نب رمع نب هللا

 حورشلا عماج" 01157/؟ :"نونظلا فشك" (ه١41 :ت) يناجرجلا فيرشلا ديسلل ةيشاح

 يعفاشلا يومرألا نيدلا جارسل "قطنملا يف راونألا علاطم" :يناثلاو 1١17٠-١١51( /؟ :"يشاوحلاو
 عماول" :هحرش ىلع ةيشاح هل لب ؛علاطملا اذه ىلع يناجرُجلا فيرشلا ديسلل ةيشاح ال و (387 :ت)

 عماج" 2111511916 /7 :"نونظلا فشك") (هال576 :ت) يزارلا نيدلا بطقل "رارسألا

 (۱۷۳۲ ۱۷۳۱/۳ :"يشاوحلاو حورشلا



 ةا/

 ةيفوتملا يقف دنع ُدمحلا :بلطم

 هنم ىوقأ ٍلعفلاب وهو ءلاكلا ٍتافص ٌراهظإ ٍدمحلا ٌةقيقح ٍةيفوصلا يقم دنعو
 ةو كعضو لاوفألا دو الا اه ر a ةيلقع لاعفألا ًةلالد ّنأل ؛لوقلاب
 ىلع ٍدوجولا ًطاَسب طَسَب ىلاعت ِهّنِإَف ؛هتاذ ىلع هٌؤانثو ىملاعت هللا لمح ٍليبقلا اذه نمو «كلذ اهيف

 دوجولا ٍتازذ نم ةَرذ لك ف ءىهانتت ال يتلا همرك "'ةئاوت هيلع َعَصَوو ءىطخت ال تانک

 ٌةالَّصلا هيلع - لاق مت نمو «ِتالالّدلا هذه ثم ِتارابعلا يف روضي الو ءاهيلع لذت

 "كيفن لع تی اک تنأ كيل ةاث يوخأ لا :-مالَسلاو
 ّينبملا وأ هَ ةيدماحلا :يأ ٍلعافلل ّينيملا ىنعم هب داري نأ ٌحِصي ٌردصم دمحلا نإ مث

 .ردصملاب ٌلصاحلا وأ ٌيردصملا ىنعملا وأ يد ٌددومحملا ل

 :يأ ّينهَدلا ٍدهعلل وأ قارغتسالل وأ سنجل اّمإ "هلل دمحلا" :انلوق يف "لأ" ف ّلك ىلعو
 يف راتخاو .ةروص ًةرشع اننثا يهف ما ٌدمحلا وهو ءاتهذ دوهعملا ٍلماكلا درفلا

 ُمّرليو «يلاعت هب دماحملا سنج صاصتخا ىلع لذت اهرهوجب ٌةغيّصلا ّنأل ؛ٌسنجلا 20"فاّشكلا"

 ٌنوكيف ءدرف لک ين هحل هل احبت شسنجلا جر ءاهنم ٌدرف جَرخ ول ذإ ؛درف لك ٌصاصتخا هنم
 ةيدأت يف ةجاح الف «ئادتبا هتابثإ نم ىوقأ وهو «ناهرب قيرطب اتباث دارفألا عيج صاصتخا

 .ةطاحإلاو ٌلومَّشلا ظَحالُي نأ ىلإ -هريغ نع هٌؤافتناو ىلاعت هل ٍدمحلا ٌثوبث وهو -دوصقملا
 .عرّشلا يف ٌليلق ٍدارفألا ٍرابتعا نودب ٍةقيقحلا ىلع َمكحلا ّنأل ؛ٌقارغتسالا هثيغ راتخاو

 وأ ءمدعلا ًةلزنم ىلاعت هريغ لمحل اكيزنت «قغلابملا ىلع ٌلومح ٌيئاعا ٌرصحلاف ّلك ىلعو

 (دام :ةدام :"طيسولا مجعملا" ديم :ةدام :"برعلا ناسل") .بارش وأ ماعط هيلع ناوحخ يهو :ةدئاملا عمج )1١(

 _7؟؟ :مقرب) :دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب «ةالصلا باتك) "هحيحص" ين ملسم هجرخأ (۲)

 نسح ثیدح اذه :لاقو ۳٤۹۳ :مقرب :(75) باب «تاوعدلا باوبأ) "هننس" يف يذمرتلاو ؛7

 ةالصلا ةماقإ باتك) "هنئس" ين هجام نبا هجرخأو .ةشئاع نع هجو ريغ نم يوُر دقو (حيحص

 لوسر هنم ذوعت ام باب «ءاعدلا باتكو ء۱۱۷۹ :مقرب :رتولا يف تونقلا يف ءاج ام باب ءاهيف ةئسلاو

 ۷۲١( :مقرب :ءاعدلا يف ءاج ام باب «نآرقلا باتك) "أطوملا" يف كلامو (84 ١ :مقرب :-- هللا

 (؟) ةيآلا باثكلا ةحتاف ةروس ء۹٤ ١/ :"فاشكلا" (۳)
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 شسنحلا لَعَج هنإ : "لاي دقو. "هيلع دبعلا ٍرادقإو ىلاعت هنيكمتل هيلإ ٌمجار هنأ رابتعاب ٌيقيقح

 (ُبدتِكْلا َكِلَذ) باب نم ُنوكيف «ةقيقحلا لک هنأك لماكلا ىلإ اًقرصنم «ياطخلا ماقملا يف

 .داوجلا متاحلاو [؟ :ةرقبلا]

 ىلع لذت "لآ" نب نب .قوطنملاب :ليق ؟قوطنملا وأ موهفملا قيرطب ٌرصحلا لهو

 :ليقو ّرِكُذ امل موهفملاب :ليقو ءاّمزال ناك نإو اهيوهفم ءزج ُيفْنلا سيلف ءٍِلومَّشلاو مومُعلا

 هرابتعاب ٌنوحشم مهتمالك ّنأب  ””ريرحقلا" يف هَمَعَضو «"”ةيفنحلل بنو ٌرصح ا ٌديِقُي ال
 :- مالّسلاو ةالّصلا هيلع - هلوقب يِعّدُملا نع ٍنيميلا يفن يف مهنم لالدتسالا َرّركت دقو

 006 رگ ْنَم ىلع ُنيميلاو»
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000 

 نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ) رخفلا لاق «ماعنإلا :يأ (هيلع دبعلا رادقإو :هلوق) :يعفارلا لاق

 :ت) يعفاشلا يزارلا يناتسرّبَطلا شَرُقْلا يرْكَبلا يميتلا بيطخلا نباب فورعملا ءنيدلا رخف ءنسحلا
 ةمعنلا كلت َقّلَت هنإف ؛ىلاعت هللا وه ةقيقحلا يف معنملاف ماعنإب هريغ يلع ّمَعنأ نم ّلك نإ" :م ٦

 يعفارلا مالك ىهتنا .راصتخاب ها "ةقيقحلا يف معنملا وه ىلاعت هنأ تبثف ءمجنملا بلق يف ةيعاّدلا قلتو

 يقف يق سماخلا بابلا «ةحتافلا ةروس 7578_2775 ١/ :"يزارلا ريسفت") يف اهمايتب ةرابعلا هذه رظنا

 .(ةسماخلا ةدئافلا ؛"هلل دمحلا" :ىلاعت هلوق ريسفت يف لوألا لصفلا ؛ةحتافلا ةروس ريسفت

 (باتكلا ةحتاف ةروس :27 )١/ :فاشكلا ىلع هتيشاح يف يناجرجلا فيرشلا ديسلا هلاق

 :لق ١/ :يجاستلل "رئاظنلاو هابشألا" حرش "رهاسبلا قيقحتلا" يف روكذم هداريإو باوسجلا اذه

 (ةمدقملا هب /8

 (ةمدقملا ١/ ٠١ :ف) (ةيفنحلا ىلإ) "!" يف
 ميسقت ءاهروهظ و ةلالدلا يف يناثلا لصفلا ؛ةيوغللا يدابملا يف ىلوألا ةلاقملا 4١. :ص ء :"ريرحتلا"

 .فرصتب رخآلا ريغل اهنأب رصخلا يف يفنلا :ةلثسم موهغملا

 :مقرب) :يقهيبلل "راثآلاو ننسلا ةفرعم" ينو ۲٠٠١١( :مقرب) :"ىربكلا ننسلا" يف يقهََبلا هجرخأ

 نع ؛ةكيلُم بأ نبا نع .دوسألا نبا نامثعو جيرج نبا نع ءسيردإ نب هللا دبع قيرط نم ۲۳
 نكلو ؛مهءامدو موق لاومأ لاجر ىعدال ؛مهاوعدب سانلا ىطعي ول" :هظفلو ءًاعوفرم سابع نبا

 :رظنا) . امهريغو رجح نبا ظفاحلاو يوونلا هنسح ظفللا اذه 'ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا

 "يرابلا حتف"و ؛هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باب ءةيضقألا باتك « ١١/ :"ملسم ىلع يوونلا حرش"

 ءدودحلاو لاومألا يف هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باب «تاداهشلا باتك ۲۸۳/۵ :رجح نبال

 .ةعونتم قرطو :ةدّدعتم ظافلأ ثيدحللو
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 .6 يش سنجلا عارو سيلو نيركنملا ىلع ناهيألا سنج َلِعجج :""ةيادهلا' يف لاقل

 «صاصتخالل وأ ٍقاقحتسالل وأ ِكلملل اَمِإ "هلل" مالف «ةرشع يتنثالا ٍروّصلا نم لك لعد

 هلاق ايك "لأ" نم د ٍداَمَسسمْلا صاصتخالا ديكأتل يهف ريخألا ىلعو «نوثالثو ب يهف

 ضصاصتخالا ْنِإ :"/ليقو « ىلاعت هب ٍدِماَحَلا يصاصتخا ىلع لدي امهنم الك نأ نم ا
 هب صاصتخالا كلذ صاصتخال "لآ"و اهوخدمب ِلمحلا صاصتخا وه «ماللا نم َداَمتسْلا

(1) 

000 

 ةفز

(4) 

(0) 

 .©"ثحبلا بادآ حرش" يف ماتو «ىلاعت

 وه اّْنِإو «ةّيفنحلل اًبوسنم "05م اى اًَلصأ ٌصاصتخالا ٌديِقُث ال "لأ" نأ يل ٌرهظي :لوقأ

 ىعدال ؛مهاوعدب سائلا ىطعُي ول" :هظفلو ؛"مهيحيحص" يف ملسم و يراخبلا هجرخأ ام هانعم يفو
 َّنِإ باب «نآرقلا ريسفت باتك :"يراخبلا") "هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو ؛مُهكاومأو لاجر ءامد سان

 نيميلا باب ءةيضقألا باتك :"ملسم" .(40617) :مقرب ءليلق اَنَمَث ميار هللا ِدْهَعِي َنوُرَتْشَي َنيِذْلا
 (۱-۱۷۱۱) :مقرپ ءهیلع یعدملا ىلع

 يلع نسحلا يبأل امهالك «"يدتبملا ةيادب" حرش يهو «نيميلا باب ءىوعدلا باتك ٠١« /7 :"ةيادحلا"

 7911/7 :"نونظلا فشك" (هد97 :ت) ينانيِغرَكا يناغرفلا ؛نيدلا ناهرب ءركب يبأ نب
 (7//51719 :"ةيضملا رهاوجلا"

 "فاشكلا ىلع هتيشاح" يف و فرصتي ةمدقملا ؛8_” :ص ء(لوطملا شماه) "لوطملا ىلع هتيشاح" يف

 .فرصتب ١/ ۵١-۲ :(فاشکلا شماه)

 ديسلل ثحبلا بادآ حرشل ايزعم ةمدقملا ءأ /4 :ق/١ :"رهابلا قيقحتلا" يف يلعبلا يجاتلا هلقن

 .يناجرجلا فيرشلا

 -هللا هحر-- نيدباع نبا قالطإ نم دارملا انل نّيبتي مل(ةمدقملا 17/١. :ف) :روقرف روتكدلا لاق

 يناجرُجلا فيرشلا ديسلل "ثحبلا بادآ حرش" هب دارأ هنأ بلاغلاو :لوقن ها .ثحبلا بادآ حرشل

 بادآ حرش" نع ةرابعلا هذه لقت يلعبلا يجاتلا نأ الإ حرشلا اذه ىلع رثعن مو (ه41 :ت)

 «هانيع ام ديؤي وهو «أ /9 :ق ١/ :"رهابلا قيقحتلا" يف يناجرُجلا فيرشلا ديسلا ىلإ اًيوسنم "ثحبلا
 .ملعأ ىلاعت هللاو

 (ه415 :ت) يناجرُجلا "فيرشلا ديسلا"ب فورعملا يلع دمحم نب يلع ديسلل "ثحبلا بادآ حرش"و

 يأل "ثحبلا بادآ" هب َحَرَ 76/١( :"يشاوحلاو حورشلا عماج" الا 9/١ :"نيفراعلا ةّيده')

 :"نونظلا فشك") .(هاله :ت) يجيإلا نيدلا دّضع رافغلا دبع نب دمحأ نب نامحرلا دبع لضفلا

 (8 ه٠ /ال :" ةيرهزألا سرهف"' 1١

 . ةلوقملا هذه يف
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 هانعمو ءيفيرعتلل "لأ" نأ نم :"” حييولتلا" يف هب حرص امل ءماّللا نم وأ ةبسنلا نم ٌداَفَتَسُم

 :يأ .دهعلا ٌفيرعت وهو ةقيقحلا نم ِةنّيعم ةّصح ىلإ اَمِإ ٌةراشإلاو ُرييمَتلاو ٌنييعّبلاو ٌةراشإلا

 ال ٌثيحب ُنوكَي دق كلذو ءةقيقحلا سفن ىلإ اَمإو "ّلجّرلا ثمركأف ٌلجر ينءاج" ك «ّيجراخلا
 نوكي دقو ء'وأرملا نم يخ لجرلا" ک ءةيهاملاو ةقيقحلا فيرعت وهو «دارفألا رابتعا ىلإ رقعي 35

 ُدهعلا وهو -قوّسلا لشد“ :يف ايك ةيضعبلا ٌةنيرق َدَجوُي نأ اَمإ لتيحو ءهيلإ رقي ُتيحب
 حبجرت نع اًرارتحا [7 :رصعلا] (ِرْسُخ ىنَل َنَسِْإْلا نإ ك ٌقارغتسالا وهو ال وأ -ٌينهّذلا
 ی ی ااا یف

 مالا" نأ ىلإ نوققحملا َبَهَذ اذهو ءةقيقحلا عورف نم ٌقارغتسالاو ينهذلا دهعلاف

 ها 4 ماسقأ ةعبرأ هولعجو لصاحلاب اوذخأ ٌموقلا نأ ال ريغ ال ةقيقحلا وأ ٍدهعلا يفيرعتل

 و

 يه يتلا ماللاب ورقم هيلع لو ءاعوضوم ا ناك اذإف "لأ" يناعم هذهف

 ريغ ٌلومحملا ناك نإو ءايوخدمب صحم ةوهعملا وأ ّسنجلا ّنأ ُماَللا تدافأ ءيصاصتخالل

 نإف اّلِإو ءاهبَق هوحنو نيفرطلا يفيرعتك ٌصاصتخالا ٌديِمُي ام ةلمجلا يف ناك نإف ءاهب ٍنورقم
 دارفأ نم ٌدرف ّجَرَحَن ول ذإ ؛ٌصاصتخالا ٌديِفُت ةبسْنلا سفنف «ةيهاماو سنجلل "لأ" تناك

 يف لاق اذلو ؛"فاشكلا" مالك يف رم اك هعم سنجلا جورخل ةبسْنلا ٍقّدصَت مل «عر وضوم لا

 .« 5يش سنجلا َءارو سيل وا 2 ةيادها"

 اذإ نكل ؛ةبستلا نم وأ هل ٍةعوضوملا ماللا نم ٌداَقَتسُم ٌصاصتخالا ّنأ :لصاحلاو

 "لأ" تناك اذإ اّمأ هركنأ نم ىلع ُنيميلاو» ثيدح يف (ى ةيهاماو سنجلل "لأ" تناك

 "تفيغَرلا كأي ُلجَرلا" :كلوقك ءاهوحنو يصاصتخالا مالب ٌنومحملا نراقب لو ءيقارغتسالل

 يف لصف ءظفللا يف لوألا ميسقتلا «ىنعملا ىلإ ةبسنلاب ظفللا ميسقت :لوألا بابلا ٩۳/١ :"حيولتلا" ()

 وهو «(.ه۷۹۱ :لیقو .ه۷۹۲ :ت) ينازاتفتلا نیدلا دعس هللا دبع نب رمع نب دوعسمل «ماعلا ظافلأ
 نب هللا ديبعل امهالك لوصألا حيقنتو حيضوتلاو «"حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا" ىلع حرش
 2495/1 :"نونظلا فشك") .(ه۷٤۷ :ت) يراخبلا يبوبحملا رغصألا ةعيرشلا ردص دوعسم

 ٠٠١١( /4 :"ةنماكلا رردلا"

 .ةلوقملا هذه يف (۲)

 .نيميلا باب :ىوعدلا باتك ء١٠ /5 :"ةيادحملا" ()
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 .هريدتف ءرصاقلا يمهفل ٌرهَظ اماذه ءالصأ ٌصاصتخا الف

 «قاقحتسالا وأ كلهلل ُماَللا ْتَّلِعُج اذإو ءفيعضتلا نم ""ريرحتلا" يف ام َمقدنا هبو
 3 هلو

 لوخدمب هقاقحتسا وأ دمحلا كلم ٌصاصتخا ّنأل ؛هُديِفُت "لأ" نإ :انلف نإو صاصتحا الف
 .لّمأت .قاقحتسالا وأ كلملا ٍقيرطب ال رخآل ٍدمحلا ٌتوبث ينانُي ال ءماللا

 ٌفصو دمحلاب ٌرابخإلا ّنأل ؛فيرعَتلا اهيلع ٌقّدصيو «ةّيربخلا ٌلمتحت ةلمجلا هذه مث

 قارغتسالل وأ ٌةلمهم ٌةّيضقلاف :سنجلل اهيف "لأ" تناك اذإو .خلإ عوبني ٌلعف وأ «خلإ ليمجلاب
 نأ ُلَمَتْجَو ."ةيصخشف ٌّيجراخلا ٍدهعلل اهّلعج مص ولو «ةّيئزجف ّينهذلا ٍدهعلل وأ ٌةَيلكف
 ةغيّصلا سفنب ٍدمحلا ٌداجيإ ٌةوصقملاف ءاهانعم مزال نع اًزاجم وأ اًعرش ءاشنإلا ىلإ ةلوقنم وكت
 .ىلاعت هويظعت ٌءاشنإ :يأ

 ءءاجهلاو ءانثلاو حدملاك اهانعم مزال يف ْتَلِوْعَتسا اذإ ةيرابخإلا ٍةلمجلا يف | وفلتخاو

 ءاهانعم عون نع ٍةلمجلا ٌءالخإ َمزلي اّلثل » :"لاق ءيناثلا ىلإ "رهاقلا دبع" خيشلا بهذ

 ُنِراَقُي ءاشنإلا نأ ةرورض دماحلا ٍدمح لبق ليمجلاب فاصلا ٌءافتنا انه هيلع ٌمزلي هّنألو :ليق
 .« هيف ٌمالكلاو ءفاصّتالا ال ليمجلاب يفصولا ًءافتنا مالا ّنأب درو .دوجولا يف هانعم هظفل

 ميسقت ءاهروهظ و ةلالدلا يف يناثلا لصفلا «ةيوغللا يدابملا يف ىلوألا ةلاقملا 4١« :ص « :"ريرحتلا" )١(
 .رخآلا ريغل اهنأب رصحلا يف يفنلا :ةلئسم ؛موهفملا

 يف لصف ء۷1_١٠ :ص «يوزّيلل "ينازاتفتلا بيذهت حرش") :اهماسقأو ةيضقلا لوح ثحبلل رظنا (؟)
 قلعتيامو ةجحلا يف يناثلا بابلا ۲۲_٠۲ :ص ءيدابآريخلا لضفلل "قطنملا يف تاقرملا" .تاقيدصتلا

 ١١_16. :ص «يراصنألا ايركزل "يجوغاسيإ حرش علطملا" ءابم

 «يناجرُجلا دمحم نب نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع ركب يبأل ةعوبطملا تافلؤملا يف لقنلا اذه ىلع رثعن مل (9)

 لمتحملا نمو .عوبطم ريغ وهو «ةحتافلل اًحرش هل نأ الإ .(كلذ ريغ :ليقو ه١411 :ت) يعفاشلا

 :ةلدمحلا ةلمج لوح ليصفتلل عجار :ةدئاف .باوصلاب ملعأ هللاو .هيف اًروكذم لقنلا اذه نوكي نأ

 دمحلاو ةحتافلا لوأ ثحب «باتكلا ةحتاف ةروس ءالال_/١ ١/ :(يناعملا حور) "يسولآلا ريسفت"

 :جاح ريمأ نبال "ريبحتلاو ريرقتلا" «ةمدقملا .١٠_ه ١/ :يوانُملل "ريدقلا ضيف" ءركشلاو

 زمغ" «ةحتافلا ةروس ءأ /١١_ب /9 :ق «يواضيّبلا ريسفت ىلع ماصعلا ةيشاح «ةمدقملا ١1--١۲»

 .(ةمدقملا ء ١/ ١۹_١١ :"رتاصبلا نويع

 .(ةمدقملا ء١١ )١/ :"ريبحتلاو ريرقتلا" يف روكذم هباوج و داريإلا اذه (4)
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 ولا نب

 | ةمتن ]

 'ديمحتتلاو ةيمسقلا"ب ُةَقَلعتْلا ماكحألا

 ءادتبا يف ُبجتتف ٌةَلَمْسَبلا اَمأ ؛ِةَلَدمَحلاو ِةَلَمْسَبلا نم ّلك يف ٌةّيِعرّخلا ٌماكحألا يتأت

 :بتكلا ضعب يفو . ."”يصلاخ ٍركذ ّلك اهماقم ٌموقي نكل ؛هيلإ ٍلاسرإلاو ي ٍديّصلا يمرو «حبّلا

 ول هنأ ١ :"”"ةرهوجلا" يف نكل ؛ةمحّرلل مئالمب سیل َحبذلا نأل ؛ميحرلا ِنحَرلاب يتأي ال هنأ

 وهو :(ليق «قعكر ّلك يف "؟ةحتافلا ءادتبا يفو « ٌرسح وهف «" ميحّرلا نححّرلا هللا مسب" :لاق
 . نس اهتأ ٌحصألا ّنكل ؛رثكألا ٌلوق

0) 

(۲) 

() 

(£) 
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 (ةمدقملا ء٥ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطأا ةيشاح") AE :يأ

 داّدحلا نيدلا يضر دمحم نب يلع نب ركب يبأل «حئابذلاو ديصلا باتك «1557 /؟ :"ةرّينلا ةرهوجلا"

 لكل حضوملا جاهولا جا ءارسلا" ريبكلا هحرش نم اهرصتخا (ه١٠4* دودح يف : :ت) يداّبعلا ؛ينميلا

 :"نوئظلا فشك") .(ه4178 :ت) يرودقلا دمحم نب دمحأ نيسحلا يبأ رصتخم ىلع "جاتحم بلاط

 ٤١ ٤( /۱ :"نيفلؤملا مجعم" 1/۱

 يتأي ال رهج اذإ مامإلا نأ نم ةينملا يف ايف «ةيرسلا وأ ةّيرهجلا يف ةلمسبلا تناك ءاوس :ميجن نبا لاق

 رحبلا") .ىلوألا ةعكرلا يف الإ يمسي ال هنإ :لاق نم لوقك تاياورلا لكل فلاخع شحاف طلغ ءاهب

 (ةالصلا ةفص باب «ةالصلا باتك «فرصتب ء۵ ١/ ٤٥ :'قتئارلا

 :نابهو نبال هحرش رظناو (ةالصلا باتك نم لصف ءب /؟ «ق) :"هتموظنم" يف نابهو نبا هلئاق

 .ةالصلا باتك نم لصف ءأ /7 5:ق ١/ :"دئالقلا دقع"

 :ص) "ةينقلا" نم وهسلا دوجس يف اك ةعكر لك يف ةحتافلا ءادتبا يف (ةيمستلا بجت) :يواطحطلا لاق

 نابهو نبا هعبتو ءاهكرتب ٌدوجسلا همزلي ىتح (ةالصلا يف كشلاو وهسلا يف باب :ةالصلا باتك ٥
 ةيشاح") ةنس اهنأ حصألا نكل ؛رثكألا لوق هنأ ًالئاق (ةالصلا باتك نم لصف ءبل/” «ق)
 (فرصتب ةمدقملا :0 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا

 ؛ةحتافلا لبق ةعكر لك لوأ ةيمستلا نستو" :ينالُجنَِّشلا نع ًالقن ينامثعلا دمحأ رفظ ةمالعلا لاق

 باتك ۲۲۸/۲ :"ننسلا ءالع]") .ها "ميحرلا نحرلا هللا مسبب هتالص حتتفي ناك “ا هنأل

 ريبكلا ثدحملا نع ًالقن يروئبلا فسوي خيشلا لاقو .(ةحتافلل ةلمسبلا ةيئزج مدع باب ءةالصلا

 "رثكألا"ب نابهو نبا دارأ هنأ لمتحيو .اهبوجوال اهتّيْئس ىلإ ةّيفنحلا نم رثكألاو" :يريمشكلا هاش رونأ
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 وأ ٌزوجتو لاب يذ رمأ لك ءادتبا يفو ,"”ٍلكألاو ءوضولا ءادتبا يف اًضيأ و
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هّلحع يف ينآلا يفالخلا ىلع ةروسلاو ةحتافلا نيب ايف ٌُبَحَتْسُت

 ل وأ ةروعلا يفشك دنع هَرُكَتو ءدوعقلاو مايقلاو يشملا ِءادتبا يف اًصيأ ابتو

 :ليق «خياشملا ضعب هدف اى «ِلافنألاب اهتَءارق ّلَصَو اذإ "ةءارب ةروس" ٍلَّوأ يفو ءتاساجنلا
 فاض 3 ا ےک 2
 .لصبو موث لكأك ٍةهيرك ةحئار يذ لك نم هوحنو :يآ «ناتدلا برش دنعو

 ةرشابم دنع َلَمْسَي نم ٌرّمكي » :اهريغو "”'ةّيزاّزبلا' يف لب ؛مّرُح لامعتسا دنع ٌمُرحتو
 اًصَخلُم 7" ط" .ها ؛ ٌركذلا اهب دصقي مل نإ بنجلا ىلع مرت اذکو مرا ٌیعطق مارح لك
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 ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ ٠۳۷۲ /۲ :"نئسلا فراعم') ."(هعابتآو دحأو يعفاشلا نم ةمئألا رئاس

 (ةلمسبلاب رهجلا كرت يف
 فالخب ةنسلا لصحت ال ىمسف «هلالخ اهركذ مث «ءوضولا ءادتبا يف ةيمستلا يسنولو :ميجن نبا لاق

 لعف ةمقل لك نإف ؛لكألا فالخب دحاو لمع ءوضولا نأب ًاللعم نيببتلا يف اذك لكألا يف هوحن
 .تاف ام كاردتسا ال يقابلا يف ةّئسلا ليصحت لكألا يف مزلتسي اهنإ :ماهلا نبا ققحملا لاق نكل....أدتبم

 جارسلا" يف ام رهاظ نأ عم ءاوس همدع و اهب هنايتإف ةيمستلا يسن اذإ هنأ هلبق ام عم هرهاظو

 لبق اهركذ اذإ اهب ىتأ ؛ةراهطلا لوأ يف ةيمستلا تيسن نإف :هظفل و .بولطم اهب نايتالا نأ "جاهولا

 (ةراهطلا باتك «4 ١/ ١ :"قئارلا رحبلا”) .هنم ءوضولا ولخيال ىتح ءغارفلا

 ريسيتللو تارقحملاب ىلاعت هللا مسا نارتقا نع اًنوص فرش هيف ال بلطت اهنإ ةلمسبلا نأل :"يواطحطلا" لاق

 دق كنأل ؛ابنايتإ يغبني الف هب سأب ال كّربتلاو ميظعتلا هجو ىلع رومألا تارقحم يف اهب ءيج نإف «دابعلا ىلع

 (فرصتب ةمدقملا «6 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") نأش فرش هل اهبف وه اهنإ هنأ تفرع

 وأ ءاّرفك وأ ءاًمالسإ نوكت ٍظافلأ باتك ء188 /۳ :"زيجولا عماجلا "ب ةايسملا "ةي يزاربلا ىواتفلا"

 نآرقلا يف لاقي ام يف :عساتلا عونلا «نوكي ال امو ملسملا نم اًرفك نوكي ام يف :يناثلا لصفلا ءأطخ
 .ةالصلا يف راكذألاو

 «يِرَدْرَكلا "يزازبلا"ب ريهشلا «نيدلا ظفاح .فسوي نب باهش نب دمحم نب دمحمل "ةيزازبلا"و
 (۱۸۷ :ص ءةيهبلا دئاوفلا «؟ 57 ١/ :"نونظلا فشك"” (ه411/ :ت) يمرِراوُخلا «ينيقيرتلا

 داريإ ذإ ؛رفك اعطق هتمرح تتبث ام لالحتساو هّلح مازلتسا هيف هجولا نأكو :"يواطحطلا" لاق

 اهيف ناروصتي ال هب ةناعتسإلاو ىلاعت همساب كربتلا نأل ؛هاضرو ىلاعت هنذإ هيف ايف روصتتي اهنإ ةيمستلا
 (فرصتب ةمدقملا ١/ ٠٦ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح-") .ىلاعت هللا اضر هيف سيل

 نب دمحم نب دمحأل يهو ةمدقملا 1/١ :"راتخملا ردلا ىلع يواطحلطلا ةيشاح" هب دارآ -"ط"
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 .تادايز ضعب عم

 ُحاَبُتو .لكألا َدعيو ءاعّدلا ٌلبقو ءبطخلا يف ٌنستو :ةالّصلا يف ٌبجتن ٌةلَدمَحلا اًمأو

 نا زالال بارلا لكأ دعب ٌمْرحتو را نكامألا يف ُهَركو ءببس الب

 ) هرفك يف فلتخا

 «لايكلا ٍتافص عيمجل هعارجتسا ىلع ُلاَدلا ىلاعت هللا مسا ىلع باطخلا َرئآ كل :هلوق# 11]

 نأ يعّدُي ابر لب ؛مالكلا يف هيلع ٍةلالد ىلإ ٌجاتحي ال ٌثيحب روهّظلا نم َعامجتسالا اذه ّنَأ ىلإ ًةراشإ

 يعادو لابقإلا ُكّرحم ِدِماَحلل َيِوَق هنأ ىلع ٌةلالّدلا ٌجهملا لب ماقملا ىضتقمل قفوأ هيلع لدي ام ركذ كرت

 ةبترم ةياعرل ٍدمحلا ةلاح هل ٌدهاشم هّنأك ىلاعت هنأ اًرِعْشُم هبطاخ ىّتح «لامكلا ىلع هبانج ىلإ ِهّجوَتلا

 ُنحَن) :ىلاعت لاق اك ٍدماحلا نم ٌبيرق ىلاعت هّنأب وأ "'« هارت كّنأك هللا دبعت نأ ١ :وهو ءناسحإلا

 هلع لدن اک علا لاک ی هاف ةماخلا ناع قو[ 1 قق رولا ل ی ا

 لصعفلا ريدا ءاّرفك وأ ءاّمالسإ نوكت ظافلأ باتك «راصتخاو رييغتب ۱۹١ /۳ :"ةيزازبلا ىواتفلا" )١(

 .ةالصلا يف راكذألاو نآرقلا يف لاقي ام يف :عساتلا عونلا ءنوكي ال امو ملسملا نم اًرفك نوكي ام يف :يناثلا

 عقو هدمح نأل ؛خياشملا ضعب دنع رفكي ال هلل دمحلا :غارفلا دنع لاق نإو" :اذكه ةرابعلا مامتو

 وني ل نإو هتّين ىلع لماعي ىون ٌّيأف «مارحلا ذاختا ىلع عقو هنأل ؛رفكي :ليقو «مارحلا نم صالخلا ىلع

 .رفكلا هب مزلي ال يذلا لامتحالا ِنّيعت نم انركذ امل ؛رفكي ال اًئيش

 باتك) :"هحيحص" يف يراخبلا هجرخأ .ليربج ثيدحب فورعملا ؛ليوطلا ثيدحلا نم ةعطق (؟)
 :مقرب «ةعاسلا ملعو «ناسحإلاو «مالسإلاو «ناييولا نع العم ّيبنلا ليرج لاؤس باب «تاييإلا

 يف ملسمو ٤۷۷۷( :مقرب "ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ" :هلوق باب ."نآرقلا ريسفت باتك") ينو ٠

 فو ١( : مقرب «ةعاسلا ةمالعو «ردقلاو «مالسإلاو «نايإلا ةفرعم باب «ناييإلا باتك) "هحيحص"

 o) :مقرب «هلاصخ نايبو ءوه ام ناييإلا باب ؛ناييإلا باتك)

 :ناديرولاو «َيّئاِب هتفاضإو «قرعلا :لبحلا «ِديِرَوْلا ٍلْبَح ْنِم ِهْيَلِإ ُبرْقأ ُنُحْخَول :هلوق) :يعفارلا لاق (*)

 ."دوعسلا وبأ" ها برقلا طق يف ّلثم اذهو ءاهمّدقم يف قنعلا يتحفصب نافنتكم ناقرع

 ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ"ب ىّمسملا دوعسلا يبأ ريسفت ىلإ ةراشإ "دوعسلا وبأ" :هلوق :ةدئاف

 .(ه147 :ت) يدارعلا ىفطصم نب دمحم نب دمحم دوعسلا يبأل «1417 /5 :”ميركلا باتكلا

 هديفت ام نيبو باطخلا ةتكن يف َفّلَس ام نيب فانت الف :يأ (هأ هناصقنل دماحلا ناك نإو :هلوق) :يعفارلا لاق )٤(
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 ٌَناَظَم نع اه ٌداعبتساو هسفنل ٌمضه اهب ٍنايتإلا يفف «ليق ام ىلع ٍديعبلا ءادنل ةعوضوما "اي" ةملك
 ("7"يدزيلا"و "7" يئاطخلا" هدافأ امك فلز

 ةامسألا ْنآل ؛7”يناعملا رصتخم" يف َدَبَع اك َحَرَش ىلوألا 4َّتْحَرَش ْنَم اي :هلوقط 4[1]

 نكل «"حاتفملا حرش" يف هب َحَرَص ايك ءٌةفوصوم وأ ًةلوصوم تناك ٌءاوس ٌّبّيَغ اهّلك ةرهاظلا
 يف ردو .ىنعملا ىلإ اًرظن باطخلا ٌعوسي ءبطاخملل عوضوملا ءادّتلا بنا ةاعارُمب

 :- ههجو هللا َمّرك - لع ّلوق نأ ١ :7”لطملا"

 0 "هرديح يّمأ يِنْنمَس يذلا انأ "

 .ىلاعت هيلإ هّجوتلا قدصو لابقإلا وق هبِحاِصُي ٌقحلاو قلخلا نيب ّيبتّرلا دعُبلا نأل ؛دعُبلا نم 'اي' ٌةملك
 نيدلا ماظن ؛هللا دبع نب نايثع :وه يئاطخلاو ءةمدقملا «4_ 7 :ص «يناعملا رصتخم ىلع هتيشاح يف )١(

 :"نيفلؤملا مجعم" ٤۷٦/١ :"نونظلا فشك") .(ه١١۹ :ت) يئاطخلا هداز انالومب فورعملا

T11 /Y١91517( :ص «يمالسإلا ثارتلا خیراتلا مجعم ١ :يشاوحلاو حورشلا عماج  

 دبع :وه يدزيلاو ءةمدقملا بب 1/٦_٦/ :ق «ينازاتفتلا رصتخم ىلع يئاطخلا ةيشاح ىلع هتيشاح يف (۲)

 :"مالعألا" ء۷۳ ١/ :"نيفراعلا ةيده") .(.ه١٠١٠ :ت) يعيشلا يداباهّشلا يدزيلا نيسح نب هللا

 ٤١( /۳ :رئألا ةصالخ 1۳۳ ١/ :يشاوحلاو حورشلا عماج ٤/ ۸٠١

 :ليقو ه۷ ۹۲ :ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس ءرمع نب دوعسل «باتكلا ةبطحخ ١/ ٠٥ :"يناعملا رصتخ" (۳)

 يف حاتفملا صيخلت" اهب حرش :"لؤطملا"ب ىّمسملا لوألا هحرش نم ٌرصتخم ٍناث حرش وهو ء(ه١0

 بيطخب فورعملا ّيعفاشلا َينيوُزَقلا نيدلا لالج ؛نمحرلا دبع نب دمحم يلاعملا يبأل "نايبلاو يناعملا

 1١657/1( :"ةاعّولا ةيغب" ,4إ/ا“ ١/ :"نوئظلا فشك") .(هالا“ 4 :ت) قشمد

 نم ثلاثلا مسقلا ىلع (هال41 :ليقو هال97 :ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس ءرمع نب دوعسم حرش (4)
 :ت) يكاكّشلا نيدلا جارس «يلع نب دمحم نب ركب يبأ نب فسوي بوقعي يأل "مولعلا حاتفم"

 نآ الإ «حرشلا اذه ىلع رثعن مل (77 /7 :"علاطلا ردبلا" «1757* /7 :"نونظلا فشك") .( ه5

 نفلا ۱۷۹ :ق "لوطملا ىلع هتيشاح" يف "حاتفملا حرش" نع ةرابعلا هذه لقن يبلج نسح خيشلا

 .هيلإ دنسملا لاوحأ :يناثلا بابلا «يناعملا ملع :لوألا

 .هيلإ دنسملا لاوحأ :يناثلا بابلا «يناعملا ملع :لوألا نقلا ء١1 :ص «"لوطملا" )٥(

 تاباغ ثيلك :ظفلب يورو ءهرّوسَق ثيل و ماجآ ماغرض :همامتو «ءارلا ةيفاق ءالا/ :ص «هناويد يف (7)

 «584/5) :يدادغبلا رداقلا دبعل "برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ" :يف اك ءهرّصَقلا ظيلغ

 باب ءريسلاو داهجلا باتك ء١٤٤٠ /۳) :"هحیحص" يف ملسم هجرخآو (لوصوملا مسالا ؛تاينبملا



515 

0 
 هوجو a ناي لع 2 00 0

 د ل و ا نيتوحُلا لع ةر ا ا

 ..ها 6 ةغالبلا تاقبط ىلعأ يف وه مالك ين مو ال «ةحابق هيف

 يفو ةقارظلا لهأ دنع ةفاطقلا نم « خلإ درب هت ىلع » :هلوق يف ام ئفخي الو :لوقأ

 ؛«ٌسيقم ٌتلعف يذلا تنأ وحن نأ » :طبار ىلإ جاتحت يتلا ِءايشألا ثحب يف ا ينغم"

 ْنَمو ."ْمتْمُق" :ليق اذهو «باطخلا ٌمكح هيلع ب َبَحَسنا «هتلصب ٌلوصوملا عت اذإو «ٌليلق هّنكل
 .ها ؛اَهَْدَقَ ةهجاوم نق" و ةيياغم ”اونمآ " ّنأل ؛ٍتافتلالا باب نم هنأ َمَعَر

 ءلّضلا مامت دعب ٌريمَضلا ٍتأي مل : يأ هتلصب ٌلوصوملا م متي م هيف نحن يف هنأ ىفخي الو

 .ةحيحص هيف ِتافتلالا ىوعدف

 ردّصلا حرش هنمو ؛هوحنو ٍمحّللا سب : حرّشلا ٌلصأ (انرودص تحرش :هلوقط [ه]

 ِدرُي نَمَق) ىلاعت هلوقل "ٌقيَّضلا هلباقيو ءاّقلطم ٌةعسوّتلا هانعم :ليفو .يهإ رونب هطسب :يأ

 اهب "ههعسوتب ١[ :حرشلا] (ٌحَرْشَت ملأ ةيآ يف َرَسُ فو[ 6 :ماعنألا] ةيآلا (ءُهيِدَهَي نأ نا هلآ

 .هرظنملا هيرك تاباغ ثيلك :ظفلب )۳۲_۱۸۰۷ :مقرب ءاهريغو درق يذ ةوزغ

 .ٌرهانو اش :يأ «لامعتسالا يف حيبق هنأ دارملا (نييوحنلا دنع حيبق :هلوق) :يعفارلا لاق (1)

 هيلإ دنسملا لاوحأ :يناثلا بابلا «يناعملا ملع :لوألا نفلا «ب /۱۷۹ ق ؛"لوطملا ىلع هتيشاح" يف (؟)

 ءوضلا") "AAA :ٽت( يرانفلا يبلج المب فورعملا هاش دمحم نب نسح وه :يبلج نسحو

 (574 ١/ :"نونظلا فشك" ء7 17/7 :"مالعألا" :54 :ص ؛ :"ةيهبلا دئاوفلا" 178/7 :"عماللا

 طبارلا ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا ءاهرود رثكي ماكحأ ركذ يف عبارلا بابلا .208/7 :"بيبللا ينغم" ()

 .فرصتب

 E ا ا ا ا ا )£(

 ء١٠٠٠ :ةيآلا «ماعنألا ةروس ۷ : "يبّطرقلا ريسفت 3" :رظنا .امهريغو يزارلاو يبطل هلئاق (0)

 ١. :ةيآلا ءحرشن ملأ ةروس ا“ /77 :"يزارلا ريسفت"

 (حرش :ةدام "مظعألا طيحملاو مكحملا" «حرش :ةدام ؛"برعلا ناسل") :رظنا ()

 :"يبلعثلا ريسفت" ؛حرشن ملأ ةروس "06 :و «ماعنألا ةروس ۲ :"يواضيبلا ريسفت" :يف ايك )¥(

 .حرشلا ةروس ۴/٠١ :و «ماعنألا ةروس : 17/14
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 .ةمكحلاو 2 نم هيف 2

 اى ٍلقعلا ع امال ؛حراوجلا رئاس ىلع ٌكولملا بولقلا ٌفورظ اهئأل ؛ٌرودّصلا ٌصخو

 نم اهيف لدي ام ةرثك نع ٌةيانك اهُعاسّناو «"”ُبولقلا اهب ٌدارملا وأ ءبيعلا رايخ باب يف "ياي
 .ةينابرلا يفراعملاو ةيهإلا مك

 اذلو «يفطُلب ةلالد ةيادها » :هريسفت يف "ٌيواضيبلا" لاق «ةيادهلا عاونأب :هلوق# [1]

 . "مكهتلا ىلع[ :تافاصلا] (ميِحْجْل طر لله َُهوُدْهَأَف) :ىلاعت هلوقو هريخلا يف لَمْ

 :ةبترتم سانجأ يف ٌرِصحنَت اهنكل ؛ددع اًَهيِصْخمال اون وتل هللا ةيادهو

 هقلقاعلا ٍةَوُقلاك هحلاصم ىلإ ءادتهالا نم ُءرملا ّنَّكَمتَي اهب يتلا ىوقلا ةضافإ :ُلّوألا

 .ةرهاظلا رعاشملاو «ةنطابلا ساوحلاو

 .داسفلاو حالّصلاو ٍلطابلاو قحا نيب ةقرافلا ٍلئالّدلا ٌبصن :يناثلاو

 .بتكلا لازنإو لس لا ٍلاسراي ةيادهلا :ثلاثلاو

 ماهلإلا وأ يحولاب يه اک ءايشألا مّ مرو ٌرئارّسلا ميبولق ىلع ٌفِشكي نأ :عبارلاو
 .اًصّحلم ها « ءايلوألاو ءاي الاب یخ انهو ی داّصلا ِتاَماَنَلا وأ

 «تاريخلل ًةلباق انّرودص َتلعج :يأ "تْحَرْش' ردصم نم لاح «اًقباس :هلوق# [۷]

 "ل" .ها .ردصملا كلذل ٌةفص وأ اًقباس حرقلا نوک لا

 ."خلا بلقلا هندعم"و :هلوق (5؟555؟) ةلوقملا ()

 هعوجر لمتجي هدعب ايفو (انرودص) هيف ريمضلاو «هيف لاحلا دارأو لحملا قلطأف :"يواطحطلا" لاق (؟)

 نأ ىلع ءاني ةيفنحلا رشاعم لمتحيو ءيوغللا ةيثآلا ظافلألا هذه لولدم دارملا نأ ىلع نيملسملا رشاعمل

 (فرصتب ةمدقملا ءا/ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .بهذملا يف ةفلؤملا ةمولعملا بتكلا دارملا

 يبأل .فرصتب ةحتافلا ةروس ؛٠" ١/ ٠ :"ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ"ب ىّمسملا يواضيبلا ريسفت (۳)

 يعفاشلا "يواضيبلا"ب فورعملا «يزاريشلا نيدلا رصان ءرمع نب هللا دبع ريخلا وبأ :ليقو «ديعس

 ١١١( /4 :مالعألا ۱۸١/١ :نونظلا فشك) .(ه 1۹۲ :لیقو ه 1۸٥ :ت)

 ١/ ٠« :"يواضيبلا ريسفت" «تافاصلا ةروس ء۳۸ /۳ :يرشخرلل "فاشكلا ريسفت") :يف اك (4)

 (؟75_1؟ :تايآلا .تافاصلا ةروس ١١7/77 :"ريونتلاو ريرحتلا" «ةحتافلا ةروس

 .فرصتب ةمدقملا ءال ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (0)
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 اا نخ :يأ ءةّيفرظلا ىلع ٌبوصنم وهف ءاًقباس اًنامز :يأ نامزل ةفص وأ :لوقأ

 . هيلع ةءاقبلا انّخاو ءّنحلا َنيّدلا اَنْلَقَع وأ ةرطفلا ىلع انِدْلُو ّنيح وأ ٌقائيملا

يَلَع َتْضْفَأَو ءاّقحال راتمبألا ریون راب ترْوَنَو
 ةَ 1 كيعيِرش ةٌعِشَأ ص اَْ

 .اًقلاف ارت ِةَرْفَوُمْلا كجم راب ْنِم اَنْيَدَل تْفَدْعَأَو قار ارك

 ءايّضلاو رونلا نيب قرفلا
 ىوقأ ٌءايَضلاو ءاهريغل ٌةَرهْظُم اهيفنب ٌةرهاظ ٌةيفيك :ٌروّنلا «انّرئاّصب ٌترّونو :هلوق# 4[1]
 َرمَقْلاَو ةآَيِض سْمّشلَأ َلَعَج ىلا َوُه) ىلاعت هلوق يف سمّشلا ىلإ َفْيِضَأ كلذلو ٌجتأو هنم
 . شراع ٌءوض َروّتلاو يتاذ ٌءوض ءايَضلا نب امهنيب ُقّرَمُي دقو [0 :سنوي] (اًروُ

 ٍتَوَمّسلَأ ُروُن ُهّللأ) :ىلاعت هلوقل يقالطإلا ىلع ئوقأ ُروَتلا ّنوكي نأ يفي :ُلاَقُي دقو
 ىلع "ريسفتلا لهأ هلم دقو رولا ةبآلا يف هانعم ْنُكَي مل اذإ ُهِحتي امنإ و [5 :رونلا] (ْضْرْلاَو
 .77"لّوطملا" ىلع "يبلج ٌرسح" ها كلذ

 ءايشألا ٌقئاقح اهب ئري سُدقلا ٍرونب ِرّوما بلقلل ٌةَوَق يهو «ةريصب عمج :ٌرئاصبلاو

 © دّيسلا تافيرعت" يف ابك سفتلل رصبلا ةباب
 بئاجع ىلإ ٌرظَْي هرَصَب ِروُنب ناسنإلا ناف ؛ةّييبسلل ُءابلا «راصبألا ريونتب :هلوق 13

 ءايضلا نيب قرفلا ءداضلا فرح 77 :ص «يرئازجلاو يركسعلل "ةيوغللا قورفلا مجعم") :رظنا )١(

 .(رونلاو

 15٠٠« /1 :يرهظملا ريسفت ءا"ه :ةيآلا ءرونلا ةروس 5٠"_ 51١" :ص «نيلالجلا ريسفت) :رظنا (؟)

 ةروس 2184/54 :يبلاعثلا ريسفت (؟0) ةيآلا ءرونلا ةروس ٤/ 1١١ :يواضيبلا ريسفت «رونلا ةروس

 .رونلا

 انعجارف ءةيشاحلا نم ةخستلا هذه يف ةصقان ةرابعلاو «ةمدقملا أ ٤/ ق "لوطا ىلع هتيشاح"يف (۳)

 ىلع هتيشاح" يف هلثمو ءةمدقملا «ب /" :ق ءاهمايتب ةرابعلا اهيف اندجوف ءىرخألا ةيطخلا ةخسنلا
 .ةمدقملا ؛" :ص «"حيولتلا

 يفنحلا يناجرُجلا فيرشلا دّيسلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا يبأل ءابلا باب 55 :ص «"تافيرعتلا" (54)

 ١76( :ص «ةيهبلا دئاوفلا 477/١ :نونظلا فشك) .(ه417 :ت)
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 ةريصبلا ريونتل ةداعلا يف اًيبس ٌنوكي امم كلذ ريغو ِةَعِفاَنلا ٍبْتُكلا ىلإو ىلاعت هلل ٍتاعونصملا

 . فراعملا باستكاب

 :يأ ءاّقحال رئاصبلا ٌريونت ناك امّنإو ."اًقباس" يف مالكلاك هيف ٌمالكلا «اًمحال :هّلوق# ]٠١[

 نق ىاعت هّلوق هيلإ ُدِْشُ مك مالسإلا ىلإ ءادتهالاب اهحرش َنأل ؛ِرودَّصلا حرش نع اًريخأتم

 ءاَنْرَكَذ اب رئاصبلا ريونت ىلع ًةداع ٌقباس E :ماعنألا] ةيآلا (ُهَيِدْهَي نأ هلأ دري

 َردَّصلا ّنأل ؛بلقلا ريونت ىلع ٍردّصلا حرش َمّدَق» :"”رصتخملا ةيشاح" يف "يئاطخلا" لاقو

 « بلقلا يف روتلا لوخدل م ُمَدَقم هح رشو «بلقلا ٌءاعو

 e سوماق" «هغَرفأ يأ هميفن ىلع َءاملا ٌضافأ : ُلاَقُي ؟َتْضَقأو :هّلوق# 1111

 2 اا ا ا ی ار ءْمَضلاب عاَعُش عمج - «ةعشأ نم :هلوق# [3]1

 e وماق' اهِئْوَض نم هِي ام وأ اهيلإ َترَظَت اذإ ٌكيلع

 - ٌيبنلاو ةفيقح هللا اهَعَرَش دقف ةعورشم :يأ َقَلْوْعْفَم ىنعمب ةليعف :ةعيرّضلاو

 . اًراجم - هك

 ٌدحاو ٌءيش ُنيِدلاو ُةّلماو ةعيرشلا :بَلْطَم
 .اهَعَرَش دق ىلاعت هللا نوكل ٌةعيرش يهف ءّدحاو ٌءيش ُنيِدلاو هللا ٌةعيرشلاو

 اهناَيبل ٍةَْوْرْلا ماكحألا ىلع ْتَقِلَطأف ءاقتسالل ُدَرْوُي قيرطلا :لصألا ين ٌةعيرقلاو

 نب دوعسم نيدلا دعسل يناعملا رصتخم وه رصتخملاو ؛ةمدقملا 4 :ص هيناعملا رصتخم ىلع يئاطخلا ةيشاح (1)
 نيدلا لالجل حاتفملا صيخلت ىلع _ لوطملا _ هحرش هب رصتخا (هال97 :ت) ينازاتفتلا هللا دبع نب رمع

 (7؟19/9/ :مالعألا ,4ا/4 ١/ :نونظلا فشك) (هالا/4 :ت) يعفاشلا ؛ينيوزقلا نمحر لا دبع نب دمحم

 سوماقلا" :باتكلا مساو ءضيف :ةدام ءءافلا لصف ءداضلا باب ٠٠١ :ص «"طيحملا سوماقلا" (۲)

 مّلعملا عماللا" راصتخا وهو ؛"طيطارش برعلا مالك نم بهذ امل عماجلا طيسولا سوباقلاو طيحملا
 دبع وبأ :ليقو رهاط يبأل امهالك ."باطولا ابب التما تادايزو بابعلاو مكحملا نيب عماجلا باجغٌعلا

 ءوضلا) .(ه۷١۸ :ت) يعفاشلا يدابازوريفلا يزاريشلا نيدلا دج ؛دمحم نب بوقعي نب دمحم -هللا

 (ف) (5/1:*1-1875/9 :نونظلا فشك ۰۷۹ /۱۰ :عماللا

 .ريسي فرصتب « "ععش" :ةدام «نيشلا لصف ءنيعلا باب ء۷۳۳۴ :ص :"طيحملا سوماقلا" ()
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 -6- يتلا نم انيلع ْتَيِلمَأ اهنوكل ٌةَلِمو ةّيدبألا ٌةايحلا هب ام ىلإ اهب لصَوَتلِلو ءاهحوُضوو
 .00:لي" ىلا .اهب دبع :يآ ءاهیاکځاب نیل نيدو هياحصأو

 اهتإف للا يفالخب ٍةمألاو يتلا ىلاعت هللا ىلإ ُفاَضُي ٍةعيرشلاو ٍنيدلا نم ٌلكو
 الو 'ىلاعت هللا َُّلِم' :ُلاَقُي الو "-ةنئكي- دمحم هلم" :ُلاَقيَف -ةللكك- بلا ىلإ الإ فاق ال
 ابن 9"يزازاتفّتلا" هّلاق ام ٌلِكْشُيَف ءامهثيغو "”ٌُبْغعاّرلا"و "ر هظلا" هلاق امك "ديز هلم"

 ,©7"ةّيناديكلا" ىلع هحرش يف "ٌةزاتسهق" ةّمألا داحآ ىلإ فاضت
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 .فرصتب ءةمدقملا ۸/١ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح )١(

 هلقن دعب ١/ ٤ :يناتسهقلا ةرابعو (رهظملا) هفرعت مل" (ةمدقملا ٠1/١ :ف) :روفرف روتكدلا لاق (؟)

 (روفرفلا مالك ىهتنا) ."تادرفملا"و "حيتافملا"و "ريسيتلا" يف اك .... اهسفن ةلأسملا

 حيتافملا" بحاص "رهظملا"ب دارملا نأ لاقي نأ نكمي يناتسهقلل زومرلا عماج ةرابع ىلإ ًارظن :لوقن

 حيباصملاو (هالاا/ :ت) يناديُرلا ءنيدلا رهظم ءنسحلا نب دومحم نب نيسحلا وهو "حيباصملا حرش
 س ءارفلا نبا وأ -- ءارفلا دمحم نب دوعسم نب نيسحلا ةنسلا يحم دمحم يبأل "ةنسلا حيباصم" يه
 ء١۳٤٠ ١/ :"نيفلوملا مجعم" 369/7 :"مالعألا") :رظنا .(ه١٠01 :ليقو هه216 :ت ) يوغبلا

 حيتافملا" يف ةرابعلا انصحفت (1715 /7 :"يشاوحلاو حورشلا عماج' ء15۹4 /۲ :"نونظلا فشك"

 نيلسرملا ديس لئاضف باب «48 /1) :هيف ةروكذملا ةرابعلا نأ الإ ؛اهماهتب اهدجن ملف "حيباصملا حرش

 .(ةعيرشلاو نيدلا :- ميملا رسكب - ةلملا ) :اذكه (هيلع هللا تاولص

 "للم" :ةدام «ميملا باتك 44١« :ص ."نآرقلا بئارغ يف تادرفملا" وأ "نآرقلا ظافلأ تادرفم" يف (*)

 وأ يناهّمصألا بغارلا"ب فورعملا ءلّضفملا نب دمحم نب نيسحلا ءمساقلا وبأ :وه بغارلاو ءراصتخاب

 ةمئأ مجارت يف ةغلبلا" 17١/14 :"ءالبنلا مالعأ ريس") (كلذ ريغ :ليقو ه0 ٠7 :ت) يناهّبصألا
 (۱۷۷۳ /۲ :"نونظلا فشك' ء١٠٠۲ /۲ :"مالعألا" ۱۲۲ :ص «يدابآزوریفلل "ةغللاو وحنلا

 :ىلاعت هلوق ريسسفت يف ماسعنألا ةروسس رح يف «ب /۲۸۲ :ق "فاشکلا" ىلع هتیشاح يف )٤(

 .(يهربإ لَم اتق تيل
 ءنيدلا ماسح نب دمحم نيدلا سمشل «ةمدقلا ءآ /٠_ب ١/ :ق"يناديكلا هقف حرش يف ينابلا عماج" ىمسلا ()

 :"نيفلؤملا مجعم" 3145 /؟ :"نيفراعلا ةّيده" (ه ۹٦۲ :ليقو ه٥ :ت) يناتسهقلا ؛يناسارلا
 ١494( /7 :يشاوحلاو حورشلا عماج ۲٠١۲ :ص «يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم 5/71١

 «يفَسنلا هللا فطلل ةبوسنملا "يلصملا ةدمع" ةامسملا "ةالصلا ةمدقم" ةلاسر يه "ةيناديكلا"و

 (ه۹۰ ۰ يلاوح :ت) "يناديكلا لضافلا"ب فورعملا



 اا

 عمج وهو ءالثم بیبآش ْنِم لوق أ رحبلاو ةضافولاب ٌبسنألا » اف ءاذه

 سمّشلاب ةعيرّشلا هبت هنأ ىلع ءانب :ىأ يها ١ ديوناقلا" قاع رظملا نم فدا :ٍبوُبْؤُش

 مِئالي ال رحبلاو ةضافإلا نم لكف :ٌلييِمَت 5 ةيانكلاب ةراعتسا وهف ءءادتهالا عماجب

 0 ةراعتسالا ىنبم وه يذلا ٍسمّشلا دارفأ نم ةعيرشلا نأ ًءاَعَّذإ

 ی ا ر ر علاج نأ ىلا
 معلا ماكحألا َهّبَشُت مث ةعيرشلا ىلإ ةّعشألا ةفاضإ ٌةنيرقلاو ٌةّيحيرصت ٌةراعتسا وهف ءءادتهالا

 ةفاضإلاو «ةيانكلاب ٌةراعتسا وهف ءباحّسلاب ٌةرثكلا وأ عافترالا فج نم اشا اھ

 ىلاعت هلوق ّدح ىلع ٍتاراعتسا ثالث هيف َعَمّتِجا دقف ۵ شیشرت لاو ةا زانا

 ىلإ ةّعِشألا ٌةفاضإ :َلاَقُي نأ ٌروجسيو ١١7[. :لحنلا] )فاو عو سايل ُهّندآ اهداف

 (ه47 54 :ت) يراتفلا «نيدلا سمش «ةزمح نب دمحم ىلإ اضيأ "ةالصلا ةمدقم" بسنُتو
 يف اضيأ لقنلا اذه اندجوو ١547( /* :"يشاوحلاو حورشلا عماج" «18017/7 :"نونظلا فشك”)

 .يناتسهقلل "زومرلا عماج"
 «ب/١ :ق «"راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا ىلع رايخألا ةفحت" ةاسملا ؛"يبلخلا ٌةيشاح“ ةوه-"ح" (۱)

 :ت) يراّدملا ,يبلحلا «نيدلا ناهرب ءميهاربإ نب ىفطصم نب ميهاربإ افصلا وبأ وه يبلخلاو «ةمدقملا

 ١/ ۲٤١( :"نونكملا حاضيإ" ء٤۷ ١/ :"مالعألا") ه١

 ."بأش" :ةدام ءنيشلا لصف «ءابلا باب .494 :ص ."طيحملا سوماقلا" (۲)

 .(ةمدقملا ۷ ١/ :ف) .اطحخ وهو (ةراعتسالا ىلع ينبم) :"أ" يف (۳)
 ةدع اهو «نيبلا نم هبشملا ركذ حرط عم هيبشتلا يف ةغلابملل ءيشلا يف ةقيقحلا ىنعم ءاعدا :ةراعتسالا (6)

 يف اًدسأ تيقل :وحن «ةنيرقلا ركذ عم هب هبشملا ركذي نأ يهو «ةيحيرصتلا ةراعتسالا اهنم :ماسقأ

 .هب هبشملا مزال وه و «يزاجملا هانعم ةدارإ و هبشملا ظفل قالطإ يهو ءةيانكلاب ةراعتسالا اهنمو .مارحلا

 يه و «ةيحيشرتلا ةراعتسالا اهنمو .هبشملا ىلإ هب هبشملا مزال ةفاضإ يهو «ةيلييختلا ةراعتسالا اهنمو

 «ناجرجلل "تافيرعتلا") :اهماسقأو ةراعتسالا لوح ثحبلل رظناو .هبشملل هب هبشملا مئالم تابثإ
 155/1١_21194 :يوناهتلل "مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" «فلألا باب 5_6 :ص

 (فلألا فرح

 دقف :"ناَّيَّصلا" لاق (ها عوج سابل هللا اَهَقدَأَفل ىلاعت هلوق دح ىلع :هلوق) :يعفارلا لاق )٥(

 ظفل هل ريعتساف سابللاب لامتشالا ثيح نم ملألاو ررضلا رثأ نم فونملاو عوجلا دنع ناسنإلا يشغ ام
 ثالث مالكلا يف نوكيف «ةقاذإلا هيلع عقوأف عشبلا ٌرملا معطلاب ٌةيهاركلا ثيح نمو «سابللا
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a a عقلا وأ ةرثكلا عماجب رحبلاب ةيعرشلا لئاسملا بو تملا ىلإ هب وتلا قفاضإ نم ةعيرتلا 

 .مَهفاف ٌحيشرت ٌةضافإلاو ٌةَيحيرصت ٌةراعتسا وهف

 1١[- :نجلا] (قَدَغ هم مُهَئْيَقْسَأَل) :ليزتتلا يف ترثكأ :يأ 4َتقَدغأو :هلوق# [11]
 07 حابصم" اًريثك :يأ

 :ٌلوقت «"دنع" فالخب ةرضحلا يِضَتْقَت "ىدل" نإ :ليقو ءاندنع :يأ «انيدل :هلوق# [1]

 اذإ اّلِإ "يدل" لوقت ا ر وا

 .ةرضاح تاک

 .ةيطَعلا يهو :ةَحْنِم مج €كجتم :هلوق» ]1٠[

 .ةريثكلا :يأ «ةرِفوملا :هلوق# [1]

 ةراعتسا هيفو «""سوماق" ءءيش لك ْنِم ٌرايخلا :قئافلا (اًقتاف ار :هلوقظ [7]

 . مام َريظن اًضيأ "”ةيحيرصت

 اهنايبو .ها "يناثلل اًرظن ٌةينكمو «لوألل اًرظن ةي ةيحيرصت سابللاو «ةيلييخت ٌةراعتسا ٌةقاذإلا :تاراعتسا

 هيركلا معطلل هنم ريعتسا لامتشالا ثيحح نم فوخلاو عوجلا رثأل هتراعتسإ دعب سايللا ظفل نأ :انه

 يلع نب ٌدمحم نافرعلا وبأ وه ٌنابَصلاو :لوقن .يعفارلا ٌمالك ىهتنا .ةيهاركلا ثيح نم ٌيئاعدالا
 :"نيفراعلا ةّيده" 2216/7 :"نيفلؤملا مجعم" ءلؤال /5 :" مالعألا" (ه1؟5١ :ت) نابصلا

 يع و'تاراعتسالا يف ةلاسر" هل ١1784( :ص ؛"رشع ثلاثلا نرقلا خيرات يف رشّبلا ةيلج" ۲

 هيف روكذم هلوق لعل ءاهيلع رثعن مل ةطوطخم
 :ةدام ءامهثلثي امو لاذلا عم نيغلا ءنيغلا باتك خ1 4 : نم کلا جرا بيرغ ن باا حالا )1(

 بیرغ هپ حرش ۸۰ :ت) يبومحلا مث ءيموُيَقلا يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل ."قدغ

 :ت) يعفاشلا ءٌينيوزَقلا يعفاّرلا دمحم نب ميركلا دبعل "زيزعلا حتتف" ىمسملا "ريبكلا حرشلا" تاملك
 (هم06٠5 :ت) لاَّزغلا دمحم نب دمحم مالسإلا ةجحل يعفاشلا هقفلا يف "زيجولا" ىلع (ه117

 (ف) (141/5/7 :"تاعوبطملا مجعم" ۲٠۰۲ /۲ ۰۱۷۱۰ /۲ :"نونظلا فشک')
 ."قوف" :ةدام ءافلا لصف «فاقلا باب 4۱۹ :ص «"طيحملا سوماقلا" (؟)
 ۸/١« :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح) .ةرثكلاو مظعلا يف راحبلاك يه يتلا كجم نم انل ترثكأ :يآ (۳)

 (ةمدقملا

 "ةعشأ نم" :هلوق )١7( ةلوقملا (4)



Yr 

 نم رهتلاو رحبلاو ريونتلاو ةيادملا نم بتلا يماسأ نيب عمجلا يف ام ئفخي الو

 ِتاكتلا ِتاوفو ٍفّلكَتلا نم هيف اإ بّشُكلا سفن اهب ُدارملا سيلو «ماهبإلا نسحو ٍةفاطُللا

 : ْمُهَفاف «مالعألا ءايلعلا نيب ماقملا اذه ٍلثم يف ٍنولأملا ٌريغ هنألو ؛مالكلا فيطل يف ةيعيدبلا

[1] 
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 هجو هان ٍرَصِقْخُمْلا جْرَشلا اذه ٍضييِنَت َءاَدِتْبا ت َتدَسَي ْتْيَح اَنْيَلَع كَتَمْعِن تْمّقَأَو

 ىَلَعَو 4 هم ٍنذإلا َدْعَب نَمْعَو ركب يأ ليلا هْيَعِحَصَو ررُدلاو ةعيرشلا عَبْنَم
 .اًقئاَقَح يناَوْلا كِلْضَف ٍضْيَف ٍفْشُك حْنَف حتم ْنِم اوُراَح َنيِذَّلا ِهبْحَصَو هلآ

 "إد" هب ٌتمعنأ ام وأ .كتماعنإ :يأ 4 َكَتَمْعِن طَتْأَمكأ :ىأ #ّتمَتأ :هلوق#

 ءطقف هيلإ هب عافتنالا باوث ٍدوَع ىلإ اًرظن هّدحو يفّلؤُملل ُئِمُْصلا «انيلع :هلوق»

 لا وأ :7نيدحملاو ءايقنلا دغ اج رهو ةا تدلل ٍةَمظَعلا ريمضب ئتأو

 ْتَقْلَأ ةبطخلا َّنأ ىلع ٌلُدَيو "” ْخيّشلا نم ٌنظ ٌرسح اذهو هب عافتنالا رابتعاب ةّيفتحلا رشاعم
 (0"ط" هنع ٌةرخأتم اهّمأ ىلع لب ؛باتكلا اذه هئادتبا دعب

 .ةمدقملا ۸/١ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح )١(

 :"ةعئارو ةياعر ىلع كايإو هللا انناعأ" :يناوريقلا ديز يبأ نبا لوق حرش يف يرهزألا مناغ نب دمحأ لاق (؟)

 ًالاثتما ملعلل هليهأتب هل هللا ميظعت نم ةمعن وه يذلا ارال نوعا اتاما ف سل ثوب تأ

 E :ىحضلا]4ُتِّدَحَف كبَر ةَمْعِنِ ٍةَمْعِنب اًمأَو» :ىلاعت هلوقل

 ملاعلل الإ دحآل رخفلا لحيال" : - هند - هع لاقو «ملعلاب مظاعتي مل نم انم سيل» :رثألا يف ءاج

 ...ٌرهاظ سابل هنأل ؛كلذ هل نحيف رختفا وأ هب مظاعت نإف هيف خورو ماعلا ون ملعلا نأل ؛هملعب

 هنع ىهني اذه نإف ؛هاوس رقتحي ثيحب ريغلا ىلع ًةعفترم سفنلا ٌةيؤر مظاعتلا ىنعم نأ مهفت نأ كايإو

 هكاوفلا") .ها ملعلاب ًايظع هلعج هللا نأ دقتعي هنأ :ثيدحلا يف مظاعتلا ىنعمو .... نيملسملا عامجإب

 لع يوّدَعلا ةيشاح" :يف هلثمو باتكلا ةبطحخ ١18/1١ :"يناوّريِقلا ديز يبأ نبا ةلاسر ىلع يناودلا

 (باتكلا ةبطخ 2١8/١ :"ينابرلا بلاطلا ةيافك حرش

 هسفن ميظعت ناسنإلل زوجي هنأ :"ةيوونلا نيعبرألا ىلع يتبخربشلا حرش" يفو) :"" شماه يف :ةدئاف

 مظاعتي ل نم انم سيل :ثيدحلا يفو ؛"ةيناوريقلا ةلاسرلا" حارش هيلع صن امك فيلأتلا ةجرد غلب اذإ

 (ةمدقملا 234-58 1١/ :ف) (ةعامجلاب سانلا هبشأ ملاعلاو ملعلاب

 (ه8/8١1 :ت) ”راتخملا ردلا" بحاص "يفكصحلا" يأ (0)

 .ةمدقملا 8/١« :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح (4)



٤ 

 َتمعآ :يأ دييقتلل وأ ,تلهس :يأ ترسي كنأل :ىأ ليلعتلل ةيئيحلا #ثيح :هلوق# ]۲١[

 ی ىلوأ لّوألاو ؛خلإ ءادتبا ريسيت ّتقو

[r1]حالطصا ىف وه ©« ضييبت :هلوق»  EAطبضلا هجو ىلع ِءىّشلا ةباتك نع ٌةرابع  

 یوم" ها قل افيك هيباتك دعب ”بطَق ريغ نم ريرحلاو
 «يناعملا ىلع ِةَلاَدلا ةَليَحَتْا ظافلألا نم نهُذلا يف ام ىلإ ٌةراشإلا «حرّتلا اذه :هلوق# [؟1]

 نم طقف ِلحاو ىلإ ةراشإلا نوك يهو «"ط" ةروهشملا ةعبسلا هجوألا نم ىلوألا وه اذهو
 .انه ٌةيزاجم ٌةراشإلاف ّلك ىلعو «ةثالثلا ىلإ وأ ءاهنم نينثا ىلإ وأ يناعملا وأ «شوقتلا وأ ظافلألا

 .ةغلابم اًحرش ظافلألا َلَعَج وأ ءفشاكلاو ِنّيِبملا :ىأ «حراشلا ىنعمب ٌحرّشلاو

 يف ايك ٌراجيإلا وهو ءىنعملا ؛رثكتو ٍظفّللا ليلقت : كاصتخالا 7 ارصتخملا :هلوقط ([؟0]
 "اتما"

 .ةمدقملا ۸ ١/ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح (1)

 يف دجنملا) .اهاطبإل اًطخ اهيلع برض :ةرابعلا ٌبتاكلا َبّطَشو هَعَطَق :اًبطش هّبطشي ءيشلا بطش (۲
 .(بطش :ةدام «يناتسبلا سرطبل طيحملا طيعع ءبطش :ةدام ءةغللا

 «نيدلا باهش ءيّكملا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل وهو ؛ةمدقملا ١/١ :"رئاصبلا نويع زمغ" ()
 ميهاربإ نب نيدلا نيزل "رئاظنلاو هابشألا" هب حرش ء(ه48١٠ :ت) يرصملا ؛يوّمحلا ءينيسحلا

 ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم" 2؟4*١/17 :"مالعألا") .(ه١٠91 :ت) "يرصملا ميجن نبا"ب فورعملا

 (الالم ١/ :"ةبرعملاو

 هدجسم يف ةسوناملا ةضوّرلا يف هّضييبت أدتبا مث ءألوأ هدّوس تفلؤملا نأ هنم مهمي" :"يواطحطلا"لاق

 (ةمدقملا 28/١ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح) .مالّسلاو ةالّصلا هيلع
 .ةمدقلا «4 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)

 (ةمدقملا .4 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") :يفاذك (4)
 امك هنم لوألا ءزجلا ضّيبو هدّوس يذلا "رارسألا نئازخ" نم امإ "راتخملا ردلا" يفكصحلا رصتخا يأ (1)

 (ةمدقملا :8 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") بهذملا بتك نم وأ ءيتأي

 «لصولاو لصفلا :عبارلا نفلا «نايبلاو يناعملا املع :يناثلا مسقلا ءالا/ :ص «"مولعلا حاتفم" (۷)

 «يكاّكسلا «نيدلا جارس ؛يلع نب دمحم نب ركب يبأ نب فسوي «بوقعي يبأل بانطإلاو زاجيإلاو
 (۲۲۲ /۸ :"مالعألا" ۱۷۹۲ /۲ :"نونظلا فشک") (.ه 1۲٦ :ت) يمزراوخ ا



Yo 

 و َءاَمْلَ نيلم كانو كاجو »س وماقلا" يف هاج :هلوق 1
 5 يلب قره هيك ءاهررهظو اهن لع :يأ «ةعيرّشلا عبنم :هلوقل 1

 دب رشا عرس راسا رهف قم نام عبنم 'روهظلا ىنعمب عبتلا

 . "!ةعي ةعيرّشلا عبنم بحاص ٌةجو :ىنعملاو «ةيانكلاب ٌةراعتسا وهف «ٌليبخت

 ةسافتلا يف ٍرَرّدلاب ٌةهيبّشلا ٌةّيورخألاو ُةّيويندلا ٌدئاوفلا :يأ «رّرّدلاو :هلوقط [3]
 هيفو «ٌصاخلا ىلع ٌماعلا يفطع نم ٍةعيِرَّشلا ىلع هفطعو ةييرصت ةراعتسا وهف ءعافتنالاو

 9" ردا" باتكب ٌفيطل ٌماهمإ

 ْنَم وهو ."عجاضم" ىنعمب 'عيجض' ٌةينثق «'عبنم' ىلع ٌتفطع 4هيتيجضو :هلوق# [۲۷]
 "رر" ال - هنم |ميرّقل ٍنيَعيجض اههيلع ٌقلطأو «ٍلصاف الب ٌرخآ ءاذحب ٌعِجْطْضَي
 © نيميظعلا :يأ «نيليلجلا :هلوق# []

 َلّصَح جراشلل نذإلا ّنأكو ادتبا وأ "َتْرَسي" :هلوقب ٌقّلعتم «نذإلا دعب :هلوق# [3]

 قاف اك «هريغ ىلع حرشلا اذه قاف a e کک ةَيْؤَرب اًيرص --46- هنم

 هيلع - هّمقلأو ءالِجَع هّقئَتْغاو ءاَلِبْفَتْسُم هل َماقف -ي- يا اتما "فت

 ٍراثآ نم حرّشلاو نتملا نم لكف « "حنا" يف هاكح اك تفيرّقلا هال - مالگلاو ٌةالَّصلا
 "٠ ىأر ثيح «هنتم

e 00هجو" :ةدام ءواولا لصف ءءاها باب ء۱۲۵۵ :ص " 

 تهبش وأ ءجايتحالاو لكب عافتنالا عماجب عفانلا ءاملا هنم عبتي يذلا لحملاب ا يبنلا هّبش يأ (؟)

 4/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") لييخت عبنملا ركذو ءسفنلا يف اًرمضم ًاهيبشت ءاملاب ةعيرشلا

 (ةمدقملا

 يلع نب زومارف نب دمحم يضاقلل امههالك ؛ةيفنخلا عورف يف 'ماكحألا ررغ" حرش ف ”ماكحلا ررد" :يأ 0(

 :"نونظلا فشك" 178/1 :"مالعألا" (ه8486 :ت) ورسم - ىلوملا وأ الئُم وأ - ًالُمب ريهشلا

1144/۲( 
 .راصتخاب ةمدقملا ء۹ / :"ردلا لع يواطحطلا ةيشاح" :يف )£(

 انيلع بجيو «ىلاعت هللا امهمّظع نيّذّللا يأ نيمّظعملا ىنعمب نيميظعلا يأ نيليلجلا" :"يواطحطلا" لاق (0)
 ةيشاح") ."لعاف" ىنعمب وأ "لوعفم" ىنعمب ليعف ٌليلجف ءهلوسرو هلل نيَمّظعملا وأ ءايهميظعت
 (ةمدقملا 4/١« :"ردلا ىلع يواطحطلا

 نيدلا ءالع يشاترُمَتلا فنصملل امهالك ةمدقملا هب ١/ :ق ؛"راصبألا ريونت" حرش يف "رافغلا حنم" (7)



 7ك

 . "!قافآلا يف امهٌعفن معو ٌقافو ءامهّركذ عاش نإ َوْرَغ الف - لك هتكرب

[f 1م ٌروجهم وهو ُةيِلْصَتلا هردصم سايق «ضام ّلعف « مس هيلع هللا لص :هلوقإ»  

 ها ؛ اعد :ةيِلْضَت ال ةالص ضال "”"سوماقلا" ٌلوق هٌدّيؤيو هدحاو بيغ هلاق اذكه ؛ هيمو
 نوال دشن ام هددِيو

00 

0 

002 

 فشك") (ه5١٠١ :ت) يفكصحلا يقشمدلا نمحرلا دبع نب ىلع نب دمحم نب يلع نب دمحم

 0( :'مالعألا" ء١١٠۵ ١/ :"نونظلا

 نم هلاونم ىلع جسني ملو ؟ال فيك «حدملاب قيقح ("راتخملا ردلا" حرشلا اذه" :"يواطحطلا" لاق

 ضعبلاو ءاهيوق نم اهفيعض زيمي الو «لاوقألاو فالخلا لقنب ٌعَّلوم ضعبلا لب .جسان بهذملا لهأ
 «طرفأ ىتح طسبلا لك ةرابعلا يف طَسَب ضعبلاو ءمهفلاخمو بهذملا لهأ لاوقأل لالدتسالاب ٌعّلوم

 ىلع رصتقي نأ امإف ةدمتعملا لاوقألا ركذ عم لحم ريغ اًراصتخا هيف بشلا بكترا دق فّلؤملا اذهو
 بّلاطُي ال دلقملا نأ امل ؛لالدتسالا ةرثكل ضرعتي ملو ؛حيحص امهالك نيلوق ركذي نأ امإو دحاو لوق

 ةيزم هذهف «هفيلأتب -46- يبنلا نذأ اهب ءانتعالا يغبنيف .دهتجملا ةفيظو نم ليلدلا ةماقإ ذإ ؛ليلدب
 اذه فلأ هنأ وهو :ةميظع ةيزم ("راصبألا ريونت" لصألا فلؤمل عقو دقلو «ةميرك ةبقنمو ةميظع

 ًالبقتسم هل ماقف ءةسورحملا "ةر" ب هلزنم لإ - ةلاسرلا بحاص لوخد ايؤر نم هل عقو ام رثإ نتملا
 دعص ىتح هلزنم طسوب يشمي وهو فيرشلا هّناسل -مالسلاو ةالصلا هيلع - همقلأو ءالجع هقئتعاو

 «فيرشلا هيدث "هابشألا" يثحم "حلاص" خيشلا فلؤملا دلو مقلأو «خيشلا هيلع ماني يذلا ٌريرَسلا

 .اههيفلؤم صالخإ لماك نم كلذو «حرشلاو نتملا اذه فيلأتل رظناف «ةوبنلا راثآب بحطصم هفيلأتف

 (ةمدقملا :4 ١/ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح)

 ."ولص" :ةدام ءداصلا لصف ؛واولا باب ٤ ٠١١ :ص ؛"طيحملا سوماقلا"

 "بلعث"و ءرّوزألا نب رارض ةديصق «عساتلا ءزجلا «4777 /7 :رييغتب "سلاجملا" وأ "بلعث سلاجم" يف

 :ت) يدادغبلا يابا «"بلعث"ب فورعملا - ديزي :ليقو - ديز نب ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ وه

 ء۷١۱٠ /۸ :"تايفولاب يفاولا" ء0 ١5/ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ء1541 /7 :"نونظلا فشك") .( ه1

 ١17١(. :ص «يواطنطلل ' ةاحنلا رهشأ خيراتو وحنلا ةأشن"

 حبت" :-هلب- ّنيبلا هل لاقف --و- ّيبنلا ىتأ ال اهدشنأ ٍتايبأ نم رّوُرَألا نب رارض"ل تيبلا اذهو
 آجلا 1/1“ :مقرب ۲١۹/۲۷ :"دحأ دنسم") :ةيراقتم ظافلأب ءربخلا و تيبلل رظنا."عيبلا

 :مقرب ء١۲۹۶ /۳ :مکاحلل "كردتسملا" 8197“ :مقربو 28197 :مقرب ۳۰١_٥۹ /۸ :يناربطال



۷¥ 

 الاهتباو ةيِلّصت "”ٌتْنَمْدَأ و ناَيِقلا فزعو َناَيِقْلا ثكرت

 قالَّصلا نم ٌةيِلْضَتلاَو  :لاق .(”اهئاوصأ :اهفزعو "مالا يهو :ِةْيَق ٌعمج :ايقل

 .ےرداصم ف "ٌيزوزلا" هّرکذ دقو مها اعذلا نم الاهتباو

 ٍةالَّصلا ٍيفالخب «ٌلمعتسم امهالكو ِةيِلْصَتلا نم مسا ٌةالّصلا » :"يناتسهقلا" ينو

 اهئأ ىلع ٌروهمجلاو «"”"ٌيرهوجلا" هَرَكذ اى ُلَمْعَتْسُي مل هّردصم ّنِإف ؛ناكرألا ِءادأ ىنعمب

0 

07 

 (ىننثتسملا باب «تابوصنملا "۳۲۵_۲۹ /۳ :"برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ" ۵ 7

 نب ةعيبر نب ةّميّرَ وأ ةّميِذَج نب سوأ نب (روزألا) كلام نب ريارض وه "رّوٌرَألا نب رارض"و :ةدئاف
 .(كلذ ريغ :ليقو ىه ٠١ :ت) - ةن - يدسألا ءةَميَرَح نب دسأ نب ناَدوُد نب ةبلعث نب كلام
 ةباصإلا" ۷٤٦/١ :ربلا دبع نبال "باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا" ۳۷۸ ۲١/ :"قشمد خیرات" )
 :يرزجلا ريثألا نبال "ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ" ؛"٠4 /5 :رجح نبال 2 زبيمت يف

 .(1584/5 :"دعس نبا تاقبط" ء۳۶٥۱ /۳ :میعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم" ٠/07

 ("نمد" :ةدام :"رينملا حابصملا" "نمد" :ةدام :"برعلا ناسل") هم زآلو هبظاَو : :اًناَمْد اذك نالف نمدأ

 ("نيق" :ةدام ؛"حاحصلا"و ؛"نيق" :ةدام 5٠ /17 :"برعلا ناسل") :يف اذك

 ."فزع" :ةدام "برعلا ناسل"و «"فزع" :ةدام ؛"طيحملا سوماقلا") :يف اذك

 (17 5/7 :"سلاجملا") تيبلا ركذ دعب هسلاجم يف بلعت :يأ

 :ت) ّيوحنلا ّيَروُزلا .نيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع يبأل ؛ليعفتلا باب ءأ //4 :ق ؛"رداصملا"

 ةاورلا هابنإ" ١/ ٠۳١ :"ةاعولا ةيغب" ۲۳١ /۲ :"مالعألا" ءلال*ا" /؟ :"نونظلا فشك") .(ه5

 0708 ١/ :"ةاحئلا هابنأ ىلع

 «نيدلا ماسح نب دمحم نيدلا نيل فرصتب «ةمدقملا ١/ ٠١ :"نيرحبلا يشاوحو زومرلا عماج"

 ردص «دوعسم نب هللا ديبعل "ةي ةياقثلا" هب حرش م۲ :ليقو .ه467 :ت) ٍناَتْسْهفلا «يناسارخلا

 يف ةياورلا ةياقو" رصتخم يه "ةياقثلا"و (ه۷ ٤۷ دعب :ت) يفنحلا «يراخبلا «يبوبحملا «يناثلا ةعيرشلا

 دودح يف :ت) "ةعيرشلا ناهرب "ب ريهشلا «يبوبحملا مي ميهاربإ نب هللا دببع نب دومحملا ؟ةيادهلا لئاسم

 مجعم ء١١ /۷ :مالعألا ٠٠١۳ /۲ :"تاعوبطملا مجعم" ۰۱۹۷۱ /۲ :"نونظلا فشک") (.م۳

 .(۲۷۳ ۲۱۱ /۳ :نيفلؤملا

 ءاصخلم ؛"ولص" :ةدام ءداصلا لصف «ءايلاو واولا باب ۲٤٠١/١ :"ةغللا يف حاحصلا“ :يف

 :"نونظلا فشك") .(ه۳۹۳ :ت) ّيكرتلا «يبارافلا .داّمح نب ليعامسإ رصت وبأ وه "يرهوجلا"و
 8٠١( /11/ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ء٩1 /۹ :"تايفولاب يفاولا" ٤٤٦/١ :"ةاعولا ةيغب" ۲/٠



۷۸ 

 يشاوح" يف "دعّسلا" هقّفح اك «ةصوصخملا ةدابعلا يف ٌراجم ءءاعّدلا يف ٌةّيوغل ٌةقيقح
 .”"يوَمحلا" ل "هابشألا ةيشاح" يف هماتو «" فاشكلا

 ٍةمحّرلاب ىلاعت هنم ٌقّقحتيو ءِفَرَشلا راهظإب ِءاتيعالل ةعوضوم يه » :”ريرحتلا ينو
 وأ ٌيظفللا ٍكرتشملا نم حجرآ وهو ءّيونعملا ٍلرتشملا ليبق نم يهف «ِءاعدلاب هريغ نمو هيلع 3 هه يك أ *ه - 1 م :

 .ها « روكذملا ِءانتعالا يف راج يه
 ةيآلا )ولا ىلع َنولَصُي هُهَتْكِيِتْلَمَو هللا ّنِإ) :ىلاعت هلوقب لالدتسالا عفدنا هيو م ا و 3 ےک ےس ا ا

 فطَعلا ىنعم نم اهيف الو ءّيظفللا ٍكرتشملا يينعم نيب عمجلا زاوج ىلع [55 :بازحألا]

 ناّيَرَج نم دب ال نيقدارتملا نأ ىلع ًءانب ٍةَدَهَملل اهب يّدعتملا ناك نإو «ةعفنملل "ىلع"ب ْتيَدُع

 © نييلوصألا دنع ٌفالخ هيفو ءرَآلا ىرجم امهدحأ

 «نيدلا دعس ءرمع نب دوعسم يشاوح" :يهو «ةرقبلا ةروس ءأ ١4/ :ق .فاشكلا ىلع هتيشاح يف )١(

 ل07 /؟ :"علاطلا ردبلا" ۱٤۷۸/۲ :نونظلا فشك') (ه۷۹۱ :لیقو هال47 :ت) "ينازاتفتلا

 «هللا راج ءرمع نب دومحم مساقلا يبأل "فاشكلا"و (119 :مالعألا :854 /” :نيفلؤملا مجعم

 )۳/1 :تاعوبطملا مجيعم ١6 ١ و :يشاوحلاو حورشلا عماج) )ھ0۲۳۸ :ت) يرشخغزلا

 .ةمدقملا ١/ 4١ :"رئاصبلا نويع زمغ" (؟)

 «ثلاثلا ميسقتلا «عبارلا لصفلا ءةيوغللا ئدابلا يف :ىلوألا ةلاقلا ء۸ :ص ءماهملا نبال "ريرحتلا" (6)

 له :ةلأسم ءاّماع ركنملا عمجلا سيل :ثلاثلا ثحبلا ؛ةغللا بسحب ظفللا ءمالسإلا رخف مسق

 ٍ ٍ ؟هميهافم يف ٌيئارقتسا ماع كرتشملا
 لب ؛ًاعامجإ ضعب ّناكم اهضعب ةماقإ ٌحصيف «تافدارتملا دارفنا ةلاح يف ًالصأ فالخ ال هنآ ملعا ()

 :بهاذم ٌةثالث هيف و .تافدارتملا بيكرت ةلاح يف الخلا
 نبا" هراتخاو «ةيفنحلا نم ريثك و "بجاحلا نبا" ٌبهذم وه و ءاقلطم ٌراوجلا :يأ موزللا :لوألا
 .ًاضيأ "نيدباع

 .ءاملعلا ضعب و "يزارلا نيدلا رخف" ٌبهذم وهو ءقلطم زاوجلا ٌمدع :يأ ؛مو زللا مدع :ينافلا
 .يدنها يفصلاو "يواضيبلا" هراتخاو ءالف الإو ءٌُزوجيف «ةدحاو ةغل نم انوكي نأ نيب ليصفتلا :ثلاثلا

 ٌبابلا تاغللا يف مالكلا ١/ ٠٠٠_۲٠۷ :يزارمل "لوصحملا" :ثحبلا اذه ليصفتل رظنا)

 :يناهبصألل "بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب"و هديكوتلا و فدارتلا ماكحأ يف عبارلا

 لوصولا ةياهن"و ءرخآلا ٌناكم نيفدارتملا نم لك ٌعوقو :ةلأسم «فدارتملا ,ةغللا ئدابم 1 0 ١8_87
 :رشاعلا ٌلصفلا «تاغللا يف ٌمالكلا :لوألا ٌعونلا ١/ ٠١_6 8٠ :يدنهلا يفصلل "لوصألا ةيارد يف
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 ةرضقملا 3| لش للا ى هيف اج وأ ىاعتالا ىلإ ةلوقتم ءاطقل يربح لملاو
 يف سيل كلذ نأ الإ ٌلماكلا ُانْثلا اهانعمو » :”"نزاتسُهقلا" لاق ءرمألل الاثتما ٍةالَّصلا ٌداجيِإ
 . "تاليوأتلا حرش" يف امك ىلاعت هيلإ كلذ لكن نأ انرمأف ءانعسو

 ةالكصلا غّيِص ٌلضفأ :ٌبلطم

 . دمحم لآ نلعو دمحم للع ٌلَص مُّللا :"”" يقوزرملا' لاق ام ىلع ِتارابعلا لضفأو
 يفو «هتعيرش ٍؤافنإو هرْكِذ ءالعإب اينّلا يف ُةْمَّظَع ّحُهّللا :ىنعملاف ءٌميظعتلا وه :ليقو

 ها 47" يثألا نبا" هّناق (ى هِتَمأ يف هعيفشتو هرجأ يفيعضتب ةرخآلا

 ىلع ِءاشنإلا يفطع نم رمألا ٌةغيص ُلَمَتجو ءيضاملا ةغيصب "مَّلَسو' :هلوق فَطَعو

 هردصمو «هیلع مَّلَسو :يأ هيلع هّلبق ام ٍةلالدإ هّلومعم َفِذُحَو «ىّتعم وأ اًظفل ءاشنإلا

 .هوركم لك نم ٌةمالَّصلا :هانعمو ُمالّسلا هردصم ٌجساو ويست

 اندنع للك هللا لوسر ىلع مالّسلا نع ةالّصلا ُدارفإ ُهَّركُي ال :بلطم

 ءرخآلا نع امهيحأ دارفإ رك نم يفالخ نم اًجورخ امهنيب َمَمَجو » :” يوما" لاق
 امو اي انبن قح يف ٌفالخلا اذهو "7 يتفملا ةينُم" يف هب حّرص (ى هّرْكْي ال اندنع ناك نإو

 (رخآلا ماقم نيفدارتملا نم دحاو لك ةماقإ حصي له هنأ يف ةثلاثلا ةلأسملا .ديكوتلاو فدارتلا يف

 .ةمدقملا 0 ١/ :زومرلا عماج )١(

 نب دمحم نب دمحأ ءيلع وبأ وه "يقوزرملا"و «يثارملا باب 50/8/١.« :"ةسايحلا ناويد حرش" :يف (؟)

 ٠٠٦/۲ :"ءابدآلا مجعم" ١۷/ ٤۷١ :"ءالبنلا مالعأ ريس") .(ه١١٤ :ت) يقوزرملا «نسحلا

 ۲٠۱۲(. /۱ :"مالعألا" 5 /4 :"تايفولاب يفاولا"

 "الص" :ةدام ماللا عم داصلا باب ءداصلا فرح 5٠ /* :"رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا" :يف (۳)

 فورعملا نيدلا دجم ءدمحم نب دمحم نب دمحم نب كرابملا .تاداعسلا وبأ وه "ريثألا نبا"و هفرصتب

 موجنلا" «8 /١1/ :"ةياهنلاو ةيادبلا") .(ه 505 :ت) يعفاشلا «يرزجلا ياشلا "ريثألا نبا"ب
 ٤۸۸(. /؟١1 :"ءالبنلا مالعأ ريس" ٤۲ /۷ :"بهذلا تار" 11/5 /5 :"ةرهازلا

 .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"رئاصبلا نويع زمغ" يف ()

 رظحلا باتك ءأ/7١٠٠7 ق :يتفملا ةينم نم ىرخأ ةخسن يفو «ةمدقملا ءأ/؟ :ق «"يتفملا ةينم" (0)

 رظحلا باتك يف اهيف روكذمب سيل لقنلاف يدنفآ هللا ضيف ةبتكم نم ىلوألا ةخسنلا امأ ؛ةحابإلاو
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 ءاليبس هيلإ دي الو ءاحيرص اّلقن َدروُي نأ هيلعف ءهاعّدا نمو ديف فالخ الف ءايبنألا نم هريغ

 ها '«لئاشلا ىلع "كريم" ةمالعلا حرش يف اذك
 لوقلا ةحص مدعب Yn) ريرحتلا" ىلع هج رش يف "اح ريمأ نبا" ةمالعلا هَ َمّرَجو :ٌلوقأ

 يف اهب ”"ٌّلَصُملا ةّيْنُم حرش يف نجلا ةَبلح" ئيّمسملا هحرش يف هيلع ٌلَدتساو هدارفإلا ةهاركب

' )١( 

0 

00 

 ديعس يبأ نبا وأ دمحأ نب فسويل يه "يتفملا ةينم"و ءاّضيأ ىرخألا ةخسنلا انعجار اذلو ؛ةحابإلاو

 و ۲۱١(. /۸ :"مالعألا" ء۱۸۸۷ /۲ :"نونظلا فشک') .(ه 1۳۸ دعب :ت) یناتسسلا دمحآ نبا
 .ةمدقلا :16 ١/ :"رئاصبلا نويع زمغ" :يف اًضيأ لقنلا اذه اندجو

 .ةمدقملا +00 :ص ءكريم ةمالعلل "ةيوبنلا لئامشلا حرش

 طساوأ يف:ت) يوّرهلا ينيسحلا نيدلا لامج نب هاش كريم دمحم نيدلا ميسن ديسلا وه "كريم"و

 ادخ سرهف) "ةيفخلا زونكلا حاتفم" ء١۹ /۳ :ناهلكوربل "يبرعلا بدألا خيرات") .(عساتلا نرقلا

 لئاصخلاو ةيوبنلا لئاهشلا" وأ "يبنلا لئامش" وه "لئامشلا"و 2774/١ :(هنتب ؛يريربتال شخب
 فشك") (هاا/4 :ت) يذمرتلا يِملّسلا :ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأل "ةيوفطصملا

 ١1١١8( /؟ :"يئاوحلاو حورشلا عماج" ء۹١٠٠ /۲ :"نونظلا

 كة :نيققحلا ضعب لاقو
 ةيشاح") :يف ايك (.ه٤ ١١ وأ ه ٤٠١ :ت) "ريبكلا ريسفتلا" ب بحاص "يِخْلَبْلا كريم"ب فورعملا

 4 راد :ط ؛ةمدقملا ؛4"/١ :روفرف حلاص دمحم نب نيدلا ماسح روتكدلا :قيقحتب "نيدباع

 .هانتيثأ ام باوصلاو ءمهنم وهس وهو (م١٠٠٠7 /ه١1547 قشمد ثارتلاو

 .ةمدقملا ء۷١ ١/ :"ريبحتلاو ريرقتلا"

 نب دمحم ءنمّيلا يبآو للا دبع يأل يهو ءفنصملا ةمدقم 4/١ 1١ :"يِيتملا ةيغبو لجملا بلح"
 (.ه۸۷۹ :ت) يبّلحلا "تّقوملا نبا"بو "جاح ريمأ نبا"ب ريهشلا ءنيدلا سمش ؛دمحم نب دمحم

 اللا ”نيفلؤملا مجعم 1485/7 :"نونظلا فشك”)

 :ت) يفنحلا يرغْشاَكلا نيدلا ديدس ؛يلع نب دمحم نب دمحملا' 'يدتبملا ةينغو يلَصملا ةينم" اهب حرش

 (1 56 'يئاوحلاو حورشلا عماج 14: :IY "نيفراعلا ةيده") (ها٠ه

 يِدَتْهُمْلا ُةَيْفُيو ْيّلَجملا ُةَبْلَح' باتكلا مسا قيقحت

 :هلصاح ام يونكلل "ةلضافلا ةبوجألا" ىلع هتاقيقحت يف هللا همحر ةدغوبأ حاتفلا دبع خيشلا لاق

 اهتم لوألا قباسلا سرفلا :"يلجملا'و «قابشلل ليلا لاج :ءاحلا حتفو ةدحوملا ءابلاب "ةبلحلا" نأ

 خلا يف باتكلا مسا نإف ؛اًعطق فيرحت وهف -ةيتحتلا ةانثملا ءايلاب - "جملا ةيلح"ب هتيمست امأو

 ىلإ ٌتعجر دقو "يسب ِةيئْعو ْلَصُلا ةينُم حرش يف ْيِدَتهملا ٌةَيفُبو لَجملا ٌةَبَلَح" ةقوثوملا ةطوطخملا
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 عم )ل د :"لاق ّمث مث" "٠ يتلا ىلع هللا لص و" :"7تونقلا ثيدح يف جيحص ل لنسب "ّيئاسنلا نئس"

 «ةيدمحألا ةخسن :"بلح" انتدلبب "ةيمالسإلا فاقوألا تابتكم راد" يف هنم نيتظوفحملا نيتخسنلا

 -هتركذ ايك- مسالاب حيرصتلا اهنم تيآرف )٠١( :اهمقرو «ةيناثعلا ةخسنو (007) :اهمقرو
 هذهو" :اًضيأ ةينايثعلا ةخسنلا ةمتاخ يف اذكو .نيتخسنلا هجو يف اًيلج اًحضاو اًطوبضم ًالوكشم

 ةءورقمو هتخسنب ةلباقمو هطخب ضّيبملا هلصأ نمو :"جاح ريمأ نبا" :فلؤملا ةايح يف ةبوتكم ةخسنلا

 ردب" هذيملت اهفاضأ ,فلؤملا نع تاقيلعت ضعبو ءاّدج ةريثك عضاوم يف هطخ اهيلعو ءاّضيأ هيلع
 .هيلع اهتءارق ءانثأ "يبّلحلا ينيعلا دومحم نيدلا

 هطخب ةيّلحتملاو هيلع ةءورقملاو اهب ةلباقملاو فلؤملا ةضّييم نع ةلوقنملا ةخسنلا- ةخسنلا هذهف
 نم ءاحلا حتفب "جملا ٌةَبَلَح" تلزم ءا يالا بانكا مشا دا ي لل لاج يأ عزت أل قوت

 .ةددشملا ماللا رسكو ميجلا حتقو ميلا مضب ب "يلجملا"و ءةدحوم ءاب اهيلي ؛ماللا نوكسو "ةبلح

 امك "راتخملا ردلا ىلع هتي هتيشاح" يف امضي "نیدباع نبا" نع عقو فيرحتلا اذه نأ خيشلا فاضأو

 .هدعب نيدباع نبا اهبتك يتلا "ةيشاحلا" ةطوطخم يف
 .هسفن نيدباع نبا خيشلا طخب ٌةعباتم ةعوبطملا ةي ةيشاحلا خسن عيمج يف فيرحتلا ناكو

 !بير الو هديب تناك يتلا "ةبلحلا ةطوطخم" نم نيدباع نبا ىلع ىرس اذه نأ مزجأ انأ :لاقو

 :اههجو ىلع ءاجف ءاًضيأ اهتيمست يف فيرحتتلا عقو ,روكذملا باتكلا نم ةطوطخم ةخسن يتزوح يتو
 .اًقنآ هانتبثأ ام هباوصو «تاطوطخملا يف اًريثك هلثم عقي ءفيرحت وهو ءايلاب " جملا ةيلح"

 :باتكلا ةيمست نم اهريغ وأ "نيدباع نبا ةيشاح" يف عقو ام نأب مزجلا بجو :هلك اذه نمو

 هتابثإو هُحيحصت بجي خاّسنلا نم فيرحت وه اهنإ ؛ةفاضإ ريغ نم "ةيلح" :وأ ءةفاضإلاب "يلجملا ةيلح"
 .يونكلل "ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألل ةلضافلا ةبوجألا") .ةدحوملا ءابلاب 'ةَبْلَح" :وأ 'لَجملا ٌةَبَلَح" ظفلب

 (اًصخلم ۱۹۷_۲١۱ :ص «ةدغوبأ حاتفلا دبع خيشلا :قيقحتب

 :مقرب ءرتولا يف ءاعدلا باب ءراهنلا عوطتو ليللا مايق باتك) :"يرغصلا نئسلا" يف يئاسنلا هجرخأ

 /١5141( :مقرب هرتولا يف ءاعدلا ءراهنلا عوطتو ليللا مايق باتك) :"ىربكلا نئسلا" يفو ١

 تونقلا باب «ةالصلا باتك) :"هننس" يف دوادوبأ (ّيبنلا ىلع هللا لصو) :ةدايز نودب اًضيأ هجرخأو

 (1 4 )١ رتولا يف تونقلا يف ءاج ام باب ءرتولا باوبأ) :"هننس" يف يذمرتلاو ١470( :مقرب ءرتولا يف

 «يدعسلا ءاروحلا يبأ ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعت ال «نسح ثيدح اذه" :لاقو «475 :مقرب

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ء١٠۸٤ :مقرب) :"كردتسملا" يف مكاحلاو ؛"نابيش نب ةعيبر" :همساو

 .هدانسإ يف ةبقع نب ميهاربإ نب ليعاسإ فلاخ دق ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم نأ الإ ؛نيخيشلا طرش

 .يلع نب نسحلا ثيدح نم مهلك
 (فنصملا ةمدقم ء١١ )١/ :"يلجملا ةبلح" يف جاحلا ريمأ نبا :يأ
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 (ةْؤطْضَأ َنيِذَّلأ هِداَبِع لع ٌعَلَسَو) 18١[ :تافاصلا](َنيِلَسْرُمْلا َلَع ٌمَكَسَو) ىلاعت هلوق يف ّنأ
 .ها (ةنسح ٌةوسأ كلذ ريغ ىلإ [59 :لمنلا]

 «""ةيرزملا حرش" يف "يراقلا يلع النم" ٌةمالعلا ٍةهاركلاب ّلوقلا در نمو :"”ٌلوقأ

(De oe 
 هعجارف ۴

 (ةمدقملا .4 4/١ :ف) ."م"و "ب"و "لصألا" يف تسيل (لوقأ) )١(

 دمع ناطلس نب يلع نيدلا رونل .ةلدمحلاو ةلمسبلا يف نايب ء١ ۸_۹ :ص :"ةيركفلا حشنملا" :ىّمسملا ()

 ءالضفلا عاتمإ" ءا/٠6 /” :"يشاوحلاو حورشلا عماج") (ه45

 ۲٤۸( /۲ :يوامربلا سایلإل "ءارقلا مج

 فسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحمل تاءارقلا ديوجت يف "ةيرزجلا ةمدقملا" هب حرش

 وه اهب عونقلا ءافتكا" ١٤١ :ص «"ةيملعلا نوتملا ىلإ ليلدلا") .(ه۸۳۳ :ت) يقشمدلا «يررجلا

 .(۱۲۲ :ص «"عوبطم

 اهدحأ لعاف ناك نإ" :يريمشكلا هاش رونأ ةمالعلا نع ًالقن ينايثعلا دمحأ ريبش خيشلا لاق :ةدئاف (۳)

 امهنم راثكإلاب دراولا رمألاب لالخإلا ةهج نم هركيف اًمئاد ةالصلا ىلع رصتقي (مالسلا وأ ةالصلا)

 ليلد ىلع فقأ ملف امهنم ةدحاوب لالخإ ريغ نم ىرخأ ملسُيو ًةرات يلصُي ناك نإو ءامهيف بيغرتلاو
 :يناثعلل "مهلملا حتف" .هيف عازن ال بحتسم ايهنيب عمجلا ذإ ؛ىلوألا فالخ هنكلو ؛ةهارك يضتقي

 كلاسملا زجوأ") :هباتك يف يولهدناكلا ايركز دمحم ثدحملا خيشلا لاق هّلثمو (فلؤملا ةمدقم 0

 (-6- يبنلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب رفسلا يف ةالصلا رصق بانتك :5 ٠۹ /۳ :" كلام أطوم ىلإ

 افالتخا رخآلا نع امهدحأ دارفإ زاوج يف ءايلعلا فلتخا دقو :هدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا لاق

 ثحبم رخآ اهنم رظنا «ثيدحلا حلطصم بتك يف عوضوملا اذه يف نوثدحملا ثحبو «مالكلا ليوط

 طح يذلاو ء١٠٠٠ ١/ ٠٦١ :يواخسلل "ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف" يف هطبضو ثيدحلا ةباتك

 كلذ يف ءايلعلا لاوقأ ىلع فوقولل اضيأ رظناو «ىلوألا فالخ دارفإلا نأ مهنم نيققحملا مالك هيلع

 دمحأ خيشلا ةمالعلا انخويش خيشل "قئالخلا ريش ىلع ةالصلاب قلعتي اهيف قئاقحلاو رارسألا ىلجت"

 :"ملسم حيحص حرشب مهلملا حتف"و «هنم 01 48 :ص ه48١ ةنس ىفوتملا يبرغملا يثيغلبلا

 .ىلاعت هللا اهمحر ه1159 ةنس ىوتملا يدنهلا ينامثعلا دمحأ ريبش ةمالعلل ٠١/١

 دهازلا ظفاحلا ةمجرت يف 971/7 :"ظافحلا ةركذت" يف يبهذلا ظفاحلا هركذ ام فئاطللا نمو

 دمحم نب ةزمح تعمس :هلنم نبا لاق :ها"ها/ ةنس قوتملا رصم ثدحم يرصملا ينانكلا دمحم نب ةزمح

 امآ :يل لاقف «مانملا يف -5- يبنلا تيأرف (ملسو) بتكأ الو ءثيدحلا بتكأ تنك :لوقي ظفاحلا

 ٤۸( :ص ؛"ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا" شماه) ؟كباتك يف يلع ةالصلا متخت



A۲ 

 هتبارق مهن 1 ةورتكالاف :عضولل اذهب لكني عيب وارا ف تا الو :هلوق# [۳]

 لام هيلإو ةباجإلا ِةَمأ عيمج : :ليقو ؛مهيف فالتخالا ىلع ة ٌةَقدَصلا مهيلع ُتَمّرُح نيذلا -هل-

 E "لسم حرش" يف د" ىف "و يوونلا"و 7'ٌيرهزألا" هراتخخاو "زام"

 هيلع صن اذهو «مهريغو يشل نباو هداز يخيشو رجح نباو يواخسلاو ينألّطسقلا :مهنم 02

(2 

022 

(4) 

 دصقملا ١/ ٤٠١ :ينالطسقلل "ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا") .روهمجلا هراتخاو «يعفاشلا

 يف عيدبلا لوقلا" ,-- هيلع ةالصلا مكح :يناثلا لصفلا ءهتنس عابتاو هتّبحم بوجو يف :عباسلا

 - هللا لوسر ىلع ةالصلاب رمألا :لوألا بابلا ؛84 :ص :يواخسلل "عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا

 باب «تاوعدلا باتك ء١17 ١١/ :رجح نبال "يرابلا حتف" «لآلا قيقحت يف نماثلا لصفلا -ي

 نبا ةموظنم حرش" «باتكلا ةبطخ ء١٠ ١/ :هداز يخيشل "رهنألا عمجم' --5- يبنلا ىلع ةالصلا

 (ةمدقملا ء“ه ١/ :ةَنْسّشَلا نبال "دئارفلا دقع ليصفت" يمسملا "نابهو
 يبنلا ىلع ةالصلا لضف باب ءرتولا باوبأ 771١/7 :يرعلا نبال "يذوحألا ةضراع”) :هبهذمل رظنا

 (رصتخملا ةبطخ ١/ ٠٠١ :يكلالا باًطَحلل "ليلخ رصتخ حرش يف ليلجلا بهاوم" «--6-
 دحأ «ةرجهلا راد مامإ «يرّيمجلا يِحّبصألا كلام نب سنأ نب كلام هللا دبع وبأ وه "كلام"و

 يف لايكلا بيذهت" ٥۷١ /۷ :"دعس نبا تاقبط") .(ه 1۷۹ :ت) ةنسلا لهأ دنع ةعيرألا ةمئألا

 تايفو" ء0۹4۹ /۱۳ :"ةياهنلاو ةيادبلا" ء۸٤ /۸ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ء١٩ /۲۷ :"لاجرلا ءايسآ

 (494 :ص «ةبيتق نبال "فراعملا" ١8 /4 :"نايعألا

 دا ندع روصنم وبأ وه "يرهزألا"و ."لآ" :ةدام ماللا باتك ء۳۸ ٠١/ :"ةغللا بيذبت" :يف

 ريس" ٤/ ٠۳١٤ :"نايعألا تايفو") .(ها"الا :ليقو هالال٠ :ت) يعفاشلا يوّرحلا رهزألا نب

 (711 /5 :"مالعألا" "16 /1 :"ءالبنلا مالعأ

 يبنلا ىلع ةالصلا باب ءةالصلا باتك :17 4 /4 :"جاجتلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا" :ىّمسملا

 :ت) يعفاشلا ءيوونلا «ناروحلا يمازجلا نيدلا يع فرش نب ىبجي ايركز يبأل .دهشتلا دعب --8-

 ماعلا " ةبهّش يضاق نبا تاقبط" ٥٥۷ /۱ :"نونظلا فشک" : 4 :"مالعألا") )ه۷

 ٦۱1۸/۷( :"بهذلا تارّدَش"

 لوسر ىلإ لدعلا نع لدعلا لقنب رصتخملا حيحصلا دنسملا"ب ىمسملا "حيحصلا عماجلا" هب حرش

 .(ه751 :ت) يعفاشلا يروباسُينلا ْيِرْيَشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا يبأ ظفاحلا مامإلل لكي - "هللا
 (80 :ص ؛'يليبشألا ريخ نبا ةسرهف" 10١ :ص «يجونقلل "ةتسلا حاحصلا ركذ يف ةَّطلا")
 :رظنا .ةيعفاشلا ضعب نع يِرَّطلا بيطلا وبأ هاكحو «يرّيْمجلا َناَوُشَتو يبرعلا نبا بهذ هيلإو :ةدئاف
 حتف" ,6- يبنلا ىلع ةالصلا لضف باي ءرتولا باوبأ ؛717/1/7 :يرعلا نبال "يذوحألا ةضراع”)
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 . ,يققحمل ا راتخم يناثلا نإ: r ٌناتسهقل ة2 5 ٌركْذَو : ")ريرحتلا حرش 2 «( "كلذ رغ ٌليقو

 .هل عمج مسا :"!ليقو ءبحاص ٌعمج «هيحصو :هلوق# 13

 نيثدحملا دنع يباحصلا

 َّيِقَل نم م نيّيلوصألا ضعبو نیٹ ثدحملا دنع يياحصلاو» :"“ريرحتلا حرش" يف لاق

 نب ديزك "ةيفينحلا ىلع اهّلبق تامو ةّوبْنلا لبق وأ مالسإلا ىلع تامو ءاًلسم --لك- يتلا

 auanauausuanauausuanauauauanauauauanauauaanaunaanaaaunaanaanauaanaaanakan “یمن نب ورمع

 "راطوألا لين" -ِ#- يبنلا ىلع ةالصلا باب :تاوعدلا باتك ١١/ ٠٠١ :رجح نبال "يرابلا

 .(مهيلع ٌَئَصُملا هلآ ريسفت ىلع هب لدتسي ام باب «ةالصلا ةفص باوبأ ؛؟ا/ل / :يناكوشلل
 «ةالصلا باتك 1٦١_۱۹۷ /۳ :يناثعلا دمحأ رفظل "ننسلا ءالعإ") :"لآلا" يناعم ليصفتل :رظنا )١(

 :يولهدناكلل "كلاسملا زجوأ" ءاهظافلأو ةالصلا ين -6- يبنلا ىلع ةالصلا ةينس باب

 فراعم" .--- يبنلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب ءرفسلا يف ةالصلا رصق باتك ۴۴۳_4١١

 لذب" .-86- يبنلا ىلع ةالصلا ةفص يف باب ءةالصلا باوبأ ٤/ ۲۹١-۲۹١ :ٰيِرْؤّتبلل "نئسلا
 دعب -6- يبنلا ىلع ةالصلا باب ةالصلا باتك ٠_4 ٠*7 /ه :يروفنراهسلل "دوهجملا

 (فلألا فرح ۷۲_۷۳ ١/ :يوناهتلل "مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" دهشتلا

 .ةمدقملا ۱۸/١ :"ريبحتلاو ريرقتلا" (؟)

 .فرصتب ءةمدقملا ١/ ٠٦ :"زومرلا عماج" ي ۳

 مسا وه ام باب ٦۲۲١ /۳ :هیوبیسل "باتکلا") .مهريغو يوانملاو يراقلا بهذ هيلإو ءهيوبيس هلاق )٤(

 - يبنلا لآ مه نم «ةمدقملا .170 :ص «يراقلا يلع الملل "ركفلا ةبخن حرش حرش" «عيمجلا ىلع عقي

 ليلد" ءةمدقملا ١/ ١١١ :يناكوشلل "راطوألا لين" «ةمدقملا ء.١/18 :يوانملل "ريدقلا ضيف" -ِةئك

 (سانلاب طالتخالا لضق باب «5* /6 :نآلع نبال "نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا
 :ثلاثلا بابلا ءعوضوملا لاوحأ يف ةيناثلا ةلاقملا ۳۳١_۳۴۳۷ /۲و ءةمدقملا ۱۹/١ :"ريبحتلاو ريرقتلا" (5)

 .مايشا نبال "ريرحتلا" نتم نم ةرابعلا رثكأو . ةباحصلا ةلادع ةلئسم «يوارلا طئارش يف لصف ءةّنسلا

 .نوثالثلاو عساتلا عونلا ء107 ٥٠ :يوارلا بيردت ىلع هماوع دمحم خيشلا قيلعت انه رظنا ن0

 :باب «ناهيإلا باتك :44 ١/ :رجح نبال "يرابلا حتف") .-مالسلا هيلع ميهاربإ اندّيس ةلم يه (۷)

 .(ةزمهلا فرح ١/ 219/٠ :يوانملل "ريدقلا ضيف" ءرسي نيدلا

 :'مالسإلا خيرات") (ةرجحلا لبق 17 :ت) يِوَدَعلا يضرلا :ىّرُعلا دبع نب لّيَقُت نب ورمع نب ديؤ (4)
 «يسْلدْنَأْلا ديعس نبال"برعلا ةيلهاج خيرات يف ٍبَرَّطلا ةَوُشَن' 15/87 :"ةياهنلاو ةيادبلا" ء6 /؟
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 تبني هدم هل "”اًميتتم هتبحص ٌتَْلاَط نَم :"1ةكاوضألا روهمج دنعو هتايح يف داعو و

 .ها .«ٌحصألا ين ٍديدحت الب اًقرع ِنالف بحاص قالطإ اهعم

 ىلع ٌرهاظ اذهو «مالسإلا دعب قلي مل نإو هئبحص ُدوعت َمّلسأ مث هدرا نَم ْنأ هّرهاظو

 ةّدّرلا دّرجمبف اندنع اَمأ هةَدّرلا ىلع ْثْعَي مل ام هّلمع طبي ال ٌدترملا نأ ني ّيعفاّشلا بهذم

 .9 لمعلا طبي

 نع ةَّرَم هلامعأ ٌدوعت مالسإلاب نإ :اولاق مهنكل «لامعألا فرشأ نم ٌةبحّصلاو
 ٌدَتراف ءاهاَلَص ٍةالصكو ٌجحلاك اهببس َيِقَب ةدابع ىوس اهؤاضق هيلع بجي ال اذلو «باوثثلا

000 

4 

 ةرفز

(£) 

 نبا خيرات ٤/ ٠٠١ :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ۳٠۸/١ :ريثألا نبال "ةباغلا دشأ ء٠۳ :ص
 ٤۹۳( /۱۹ :رکاسع
 لاوحأ يف :ةيناثلا ةلاقملا ٠۳۳۷ /۲ :جاح ريمأ نبال "ريبحتلاو ريرقتلا") .حزس يبأ نب هللا دبعك

 "يوارلا بيردت" ءةباحصلا ةلادع :ةلأسم «يوارلا طئارش يف :ٌلصف ؛ثلاثلا بابلا .عوضوملا
 (يباحصلا فيرعت «ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا 1٨۸ /۲ :يطويسلل

 يرِاَعلا ءيِفَرَقلا بيبح نب ثراحلا نب حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع وه "حْرَس يبأ نب هللا دبع"و
 عا 44/8 :مّظتنملا 418/6 :"باعيتسالا" 57٠ /* :"ةباغلا دْسَأ") .(كلذ ريغ :ليقو هال“ :ت)
 ٠١/ 1٤۹( :ةياهنلاو ةيادبلا ١/ ٠۷١ :"ةباصإلا" ۳ /۳ :"ءالبنلا مالعأ ريس"

 يف رظنلا ةهزن") :ليصفتلل رظنا .يواخسلاو يوانملاو يراقلاو يطويسلاو ينيعلاو ينالَقسَعلا :مهنم

 :ينيعلل "يراقلا ةدمع" ؛يباحصلا فيرعت ء١٠ :ص «ينالّقسَعلا رجح نبال "ركفلا ةبخن حرش
 "يوارلا بيردت" .-ِ- يبنلا باحصأ لئاضف يف باب ؛ةباحصلا لئاضف باتك .774 5

 حرش حرش " «يباحصلا فيرعت «ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا .558/7 :يطويسلل

 "رجح نبا ةبخن حرش يف رردلاو تيقاويلا" ؛يباحصلا فيرعت ۵۷١ :ص «يراقلل "ركفلا ةبخن

 :ص «يواخشلل "ةياورلا ملع يف ةيادهلا حرش يف ةياغلا" «يباحصلا فيرعت ٠٠۴ /؟ :يوانُملل

 .-_ راك - ةباحصلا ةف رعم ۲

 .هل اعبتم هبلطتو «هافق :هتعبتت :(عبت) ةدام ناسللا يفو (اًعبتتم) "أ" يف :لاقو اًعبتم روفرف روتكدلا تبثأ

 اهالكو ءمانتيثا اذلو "اعم :جاح ريمأ نبال "هحرش"و مايه نبال "ريرحتلا" يف :لوقن بها

 «"عبت" :ةدام ءاّعيبتت هعبت كلذكو هل اًمُتتم هتبلطت :يأ ءامّبتت :يشلا ٌتعّبتت :' حاحصلا" يفف «حيحص
 ."عبت" :ةدام :'"سورعلا جات" :يف اذكو

 (تئاوفلا ءاضق باب ةالصلا باتك) :يف "ةدرلاب لمعلا طبح" ةلأسم :لوح هسفنب نيدياع نبا لصف دق



 مك

 يف َمّلسأ نإ :ُلاَقُي دقو «بارثلا نع ٌةَدّرَحم هتبحص ٌدوعت :ُلاَقُي دقف اذه ىلعو .اهتقو يف َمّلسأف

 .لقأتف ءاهبّبس ءاقبل هَقلَي ملام هتيحص ٌدوعت ال -6- ّيِبَنلا ةايح
 0و :يأ «اوُزاَح نيذلا هل وق ]٣٣[

 (7'خنملا" يهو «بتكلا ءامسآ ّركَذ ُتيح "هيجوتلا ٌةعانص هيف €خلإ حم ني :هلوق»
 . 1 "رانملا" حرش n 2, کلا" و مايغا نبا E 1 "ةيادملا" حرش "تقلا" و ّ ا

 0 س« لإ ةموظنم" حرش "٩ ئاتلا" و 0 “از " فاكلا" نشم "يفاولا"و ءٰيکرگلل n) ضيفلا"و

(1) 

0 

2 

(4) 

(0) 

(0 

(¥) 

(A) 

 .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 :ورمعب ىّمسي روعأل لاق نم لوقك «نيفلتخم نيهجول ًالمتحم مالكلا داريإ وه :"هيجوتلا"
 ءاوس هيتيع تيل » ٌءابق ورمع يل طاخ

 فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا ءءاتلا فرح 511/١ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك")

 (واولا لصف ءءاتلا باب ء۱۲ :ص «يوانملل

 :O :ت) يشاترُمتلل "رافغلا حنم" هب دارملا

 .(ه١١٠۸ :ت) مالا نبال "ريدقلا حتف" هب دارم ا

 دمحأ نب هللا دبع تاكّربلا يأل امهالك «"هقفلا لوصأ يف راونألا رانم" حرش "رارسألا فشك" هب دارم ا

 ء۱۸۲۳ /۲ :"نونظلا فشك") .(ه١٠۷ :ت) يفنحلا "يفَستلا نيدلا ظفاح"ب فورعملا دومحم نب

 ٤ 1۸١( /۴ :يشاوحلاو حورشلا عماج " ء٤٠۱۸ /۲ :"تاعوبطملا مجعم" 1۷ ٤/ :"مالعألا"

 دبع نب ميهاربإل ؛"يكَرَكلا يواتف' ب فورعم وهو "ميهاربإ هدبع ىلع ميركلا ىلوملا ضيف" هب دارا
 :"نونظلا فشك") .(ه9؟7 :ت) يكركلا نيدلا ناهرب ءءافولا وبأ ليعامسإ نب دمحم نب نمحرلا

 .(77/1 :"نيفلؤملا مجعم" 774 /؟ :ةيرهزألا سرهف " «45/1 :"مالعألا" ۳ /۲

 «(هال١٠ :ت) يفَسْنلا نيدلا ظفاح ءدومحم ني دمحأ نب هللا دبع تاكّربلا يبأ مامإلل "عورفلا يف يناولا"

 :"تاعوبطملا مجم" ۱۹۹۷/۲ :"نونظلا فشك") ."يفاكلا" :هاسو «هسفنب يفستلا هحَرَش

 مَع ۲٤۷( /۲ :"ةنماكلا رردلا" ۲۹۲ /۲ :"ةيضملا رهاوجلا" ء11/4 :ص «'مجارتلا جات" ۸ ۲

 :يف امك "يفاكلا" نتم حرش وه "يفاولا" نأ انه نيققحملا ضعب قلع اف «يفاكلا نم وه يفاولا نأ كلذب
 راد :ط ءةمدقملا ء٥٤ ١/ :روفرف حلاص دمحم نب نيدلا ماسح روتكدلا :قيقحتب "نيدباع نبا ةيشاح"

 :ط «ةمدقلا ١/ ۸٦ :يمساقلا دمحأ ريبش يتفملا قيلعتبو م١٠٠1 /ه١57١ قشمد «ثارتلاو ةفاقثلا

 .نيدباع نبا هركذ ام حيحصلاو ءمهنم مهو وهف (م1447 /ه15411/ «دنبويد ايركز ةبتكم

 (ه١51/1 :ت) يراخبلا يولؤللا يجنيفإلا دواد نب دمحم نب دومحمل "ةموظنملا قئاقح" هب دارملا



AY 

 وهو َديعبلا ىنعملا دارأو ءٌديعب ىعمو ٌبيرق ىئعم هل ام ركذب "”ماهيإلا ٌنسح هيفو

 :يأ شک باب حتف اياطع نم اوُزاح :يأ بهذملا لهأل ةّيحالطصالا َنود انه ٌةّيوْعْللا يناعملا

 :يأ «اًقئاتح» 0 :يأ (يفاولا» كماعنإ :يآ (كلضف) ريثك :يأ ضيف راهظإ
 اذإ الإ ةحاصفلاب داخ دع يذلا تافاضإلا عّياتت نم هيف ام ٌرَفَتْحُي ةفاطألا هذهبو «"”ةقّقح اًرومأ

 ىَمسُيو «عيدبلا عاونأ نم ٌنوكيف .ٌةفاطلو ًةحالم مالكلا ديزي هنإف ءناسللا ىلع لمعي م

 ٍلاَم ٍبْأَدَك) -- ىلاعت هلوقو -[7 :ميرم] (َكَيَر ِتَمْحَر ُرْكِذ) - ىلاعت هلوقك '"ةارطالا
oes ١١[. :نارمع لآ ]1 (َنوَعَرِف 

 هيبنت

 هَقَّرَصف «ةروهشملا ةغّللا ىلع فرّصلا نم ٌعونمم هنأ عم مجّسلل فلألاب 4اقئاقح»

 :رهدلا ](ريِراَوَق) - ىلاعت هلوقو -[5 :رهدلا] (اَلَكْغَأَو السلس - ىلاعت هلوق دح ىلع انه
 RDS ا “ايڪو نم ةءارق يف 6

 ٠١۳( /۲ :"مجارتلا جات" ٠۲٠١ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا")
 .(هقالا/ :ت) يفّسنلا دمحأ نب دمحم نب رمع صفح يبأل "فالخلا يف يفسنلا ةموظنم" هب حرش

 .(۱۸۹۹ /۳ :يشاوحلاو حورشلا عماج ء۷٦1۸ /۲ :"نونظلا فشک")

 هديعبلا ديري ملكتملاو «بيرقلا عماسلا دصقيو «ديعبو بيرق :ناينعم هل ظفل لامعتسا وه :'ماهيإلا" )١(

 فاشك") ."ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا" :ىلاعت هلوقك ءاّضيأ "لبيختلا"و "ةيروتلا"ب ىّمسيو

 ص «يكاكسلل "مولعلا حاتفم" ءفلألا فرح. ؛ +17 ١/ :يوناهتلل "مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 (يونعملا عيدبلا «عيدبلا ملع 7

 .ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۲)

 «كبّسلا يف ٍفّلكت ريغ نم ةدالولا بيترت ىلع هئابآ ءايسأو «هريغ وأ حودمملا ءاسأ نايتإ وه :دارطإلا (۳)
 نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا" :--ِِفكَو - يبنلا لوقك
 "تافيرعتلا" ءفلألا فرح ١/ ۲۲١ :يوناهتلل "مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") ."ميهاربإ

 (فلألا باب ء٦٤ :ص «يناجرُجلل

 نيمسلل "نونكملا باتكلا مولع يف نوصملا ردلا") .مهريغو ركبوبأو ماشهو يئاسكلاو عفان مه (4)
 (4 :ةيآلا ءرهدلا ةروس ٠۲١ /۱۹ :يبّطرَقلا ریسفت ءرهدلا ةروس ٠١/ ٥۹٩_1۰۸ :يبلحلا



AA 

 ."”ديونت نود فلألاب " هلِساَلَس "أَرَق ْنَم مهنمو !بسانتتلا اهنم ")اهو أ كلذل اوُرَكَذو

000 

00 

0022 

 .("نيدباع نبا" هركذ امك) بسانتلا :اهنم
 هريغو يئاسكلا هاكح ايك كنم لعفأ الإ فرصني ال ام ميمج نوفرصي برعلا ضعب نأ اهنمو

 .ةفوكلا لهأ نم

 «عقات نع «نولاق هاورو :ديبعوبأ ةاور «فلألاب ةفوكلاو زاجحلا مامإ ف موسرم هنأ اهتمو

 .ةرصبلا فحاصم نع كلذ مهضعب ىورو
 يرجيو قالطإلا فلأ نم ًالدب نونلا هذه نوكت نأ امعدحأ :ناهجو هيفو" :يرشغزلا لاقو

 ىلع هتاسل نرمو رعشلا ةياورب يرض نم ةءارقلا هله بحاص نوكي نأ يناثلاو «فقولا ىرجم لصولا
 ."فرصتملا ريغ فرص

 داحآلا عج عج الف فسوي تابحاوص :اولاق اك ؛داحآلا تهبشأ عومجلا هذه نأ اهنمو

 :لع ربا هلق | ءاغوت رعت هيك ق راحت ربا
 ةيآ سأر ٌتلعُج امل نكلو «"َلِسآلَس" فرصي آلا ةيبرعلا يف دوجألا" :يوحتنلا ٍجاجّزلا لاقو

 ةماش يبأل "ينامألا زرح نع يناعملا زاربإ") :رظنا .ٍدحاو ٍظفل ىلع يآلا رخآ نوكيل ؛تفرُض

 4١5« /0 :يناكوشلل "ريدقلا حتف" ءأبتلا ةوس ىلإ ةمايقلا ةروس نمو «ا/4١_ا/17 :ص «يقشمدلا

 "فاشكلا" ءرهدلا ةروس ٠١//099_048, :"نوصملا ردلا" ء١١ ىلإ ١ :تايآلا نهدلا ةروس

 (ناسنإلا ةروس 1848 /0 :جاجزلل "هبارعإو نآرقلا يناعم" ءرهدلا ةروس ء١۱۹٠ ٤/ :يرشخزلل

 مجنلاو «نابسحب رمقلاو سمشلا" :ىلاعت هلوقك ؛داضتلاب ال هبساني امو رمأ عمج وه :بسانتلا
 فاشك") .اًضيأ قيفلتلاو .فالتيالاو «قيفوتلاو ء«ريظنلا ةاعارم ىمستو "نادجسي رجسشلاو

 نفلا «؟514 /؟ :ينازاتقتلل "يناعملا رصتخم" ؛ميملا فرح :1747/؟ :"مولعلاو نوئفلا تاحالطصا

 (ريظنلا ةاعارم «ةيونعملا تانسحملا :عيدبلا ملع :ثلاثلا

 فلألاب فقيو ءًالصو َنّونُي نم مهنم :بتارم عبرأ ىلع ءاّرقلا نأ :"لسالس" يف تاءارقلا لصاح

 .ركبوبأو ماشهو يئاسكلاو عفان مهو ؛فالخ الب اًمقو

 .لبتقو ةزمح امهو ٍفالخ الب اًفتو فلألاب يتآي الو نّونُي ال نم مهنمو
 .هلحو رمع وبأ وهو .فالخ الب فلألاب فقيو نوني مل نم مهنمو

 ةياهن اذهف ءْيّرَبلاو صفحو ناوكذ نبا مهو «ىرخأ اهنودبو ٌةرات فلألاب فقيو نوني مل نم مهنمو
 رردلا ىلع علاوطلا م وجنلا" 4 :ةيآلا ءرهدلا ةروس 2177/19 :يِبّطرَقلا ريسفت") .كلذ يف طبضلا
 قمح /5 ْيَنيِْرَّغلا بيطخلل ' 'ريدملا جارسلا" ءرهدلا ةروس ۷ :ص «ينيغراملا ميهاربإل 'عماوللا

 (رهدلا ةروس 245 ١ :يبآحلا نيمسلل "نوما ٌردلا" ءرهدلا ةروس
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۸۹ 

 ّيِلَع خْيشلا نا یفگصخلا ٍنيِدلا دلع دیم دمخ يها يفْطللا يذ ريق ُلوُقَيَف ٍ:ُدْعَبَو

 فتحا ةَيمحَمْلا قشعيب يتفُمْلا مث يم ينب عما ماقإلا

 دعب" ةملك قيقحت

 امهنيب نوكي ال رخآ بولسأ ىلإ بولسأ نم لاقتنالل اهب ىتوُي دعي
 ا

 . ١ صلخقلاب ب بوُشَلا باضتقالا نم يهف ةبسانم

(1) 

 قفز

 ر

 هيتوآ يذلا باطخل ا لصف يهو ,27ٌُبرقأ "دوادو اهب ملكت نم لوا يف فاو

 نم رخآ ىلإ ىنعم نم لاقتنالا :باضتقالا (.ها بوشملا باضتقالا نم يهف :هلوق) : يعفارلا لاق

 ديه الك نأ - اًطولغ :يأ -- اًيوشم انه هتوک هجو و «رخآ ًامالک لهتسا هنأك ءامهنيب قلعت ريغ

 . ها ةيلكلاب |مهنيب ةبسانم ال ءٌرخآ ىلإ مالك نم لاقتنالا هْنإف ؛ضحملا باضتقالا فالخب فيلأتلل

 .ةبسانملا ةياعر عم دوصقملا ىلإ مالكلا هب حتتفا امم لاقتنالا _ ءاغلبلا دنع _ وه :صلختلا :ةدئاف

 نونفلا تاحالطصا فاشك ءصلختلا ؛ةمئاخلا ؛عيدبلا ملع :ثلاثلا نفلا ۳۳۸ /۲ :يناعملا رصتخ)

 (ءاتلا فرح ,531/ ١/ :مولعلاو

 دعب كلوقك «ةمئالملاو ةبسانملا نم ءيش هبوشي هنأ يف صلختلا نم برقي ام باضتقالا نمو

 ىلإ ءانثلاو دمحلا نم لاقتنالا ةهج نم باضتقا وهف ءاذك و اذك تلعف ينإف دعب امأ _ ىلاعت _. هللا دمح

 دصق ريغ نم ةءاجف رخآلا مالكلا تؤي مل هنأ ةهج نم صلختلا هبشي هنكل ؛ةمئالم ريغ نم رخآ مالك

 :ينازاتفتلل يناعملا رصتخم) :باضتقالا دحل رظنا .طبرلا نم عون دصق لب ؛هلبق اب قلعت و طابترا ىلإ
 :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" ؛باضتقالا «ةمتاخلا ؛عيدبلا ملع :ثلاثلا نفلا ۷

 (فلألا فرح 0١

 "ءايبنألا صصق" :ًالصفم هتريسل رظنا) .فورعم يبن وهو _ مالسلا هيلع _ اشيإ نب دواد :هب دارملا

 «"'يبلعثلل (سئارعلا) ءايبتألا صصق" ٠٠١ /۳ :"خيراتلاو ءدبلا" ٠٦١ /۲ :يشرقلا ثك نبال

 .114/۱ ياا نال خاتا ي لما ٩ ١ /۲ :"نودّلحَس نبا خیرات" ۰۲۹۹ :ص
 ؤل نب ٌبعك" وأ :"ةدعاس نب سف" :ليقو ؛"ٌبوقعي" :ليقو (برقأ دوادو :هلوق) :يعفارلا لاق

 ."نابحَس" وأ "برع" وآ

 «"ليئارسإ" همسا ناكو «فورعم يبن وهو «قاحسإ نب بوقعي وه انه "بوقعي"ب دارملا :ةدئاف

 راثآو لودلا رابخأ" :هرابخأ و هتمجرتل رظنا) .كلذ ريغ ليقو )١49( ٌةنس نيعبرأو اًعبسو ٌةئم شاع

 :يميلعلل "ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا" ١/ ٤٤١ :ةياهنلاو ةيادبلا" ء١/45 :"لوألا

 .(46 ١/ :"خيراتلا يف لماكلا" ١/ ١۷ :"يربطلا خيرات" ء۹ :ص «"فراعملا" ١/ ٠٠
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 ىنعم ةّينل مَضلا ىلع ٌةّينبم «ةفاضإلا نع ةَعِطَقْلا ةيناكملا وأ ةينامّزلا فورظلا نم يهو

 ال ٌتلاَثلاو ءهانعم الو هظفل َوْنُي مل نإ ٌةنّوَنُم وأ هظفل ةّينل ِةَنونُم ريغ ٌةبوصنم وأ «هيلإ يفاضملا

 لاح نيونّتلا نع ةّلدبملا فلألا ٌُبتكي ال ْنَع ٍةغل ىلع الإ طخلا ةَدَعاسُم مدعل انه لمي

 ءروهشملا وه امك "ام" نع ةبئان انه "ٌواولا" تناك نإف قَلَعَتُم نم اه ّدب ال لک ىلعو .بصنلا

 نم دب ال رمأ ىلع قيلعتلا َّنأل ؛عوقولا َديكأت َديِيل ىلوأ ناّثلاو ٌءازجلا وأ ٌطرّشلا اَمِإ اهتم

 ةَلَدمَحلاو ةّلَمْسَبلا دعب لوقيف ءءيش ْنِم ْنُكَي امهم :نيدقتلاو بلا ىّلَعَلا عوقو ُديِفُي هعوقو
 فانئتسالل وأ -ةّصقلا ىلع ةّصِقلا فطع نم وهو- فطعلل "ٌواولا" تناك نإو «ةّيِلصّتلاو

 :يف امك َقّقَحُملا ىَرُح مّهَوَتْملل ًءارجإ "امأ" مّهوتل "ٌءافلا" هيف ُتَديِزو ,"لوقي" اهيف لماعلاف

 طرشلا باوج يف يهف لّوألا ىلعو :َهَلَمْسَبلا دعب ٌلوقبو :ُريدفّتلاو .ٌرجلاب ”46قباس الو»

 لبق 7 وحن :ت) يدايإلا كلام نب يِدَع نب ورمَع نب ةدعاس نب سق وه "ةدِعاَس نب ُسْق'و
 يناولا" ٦1۸ :ص «يسدنألا ديعس نبال "برعلا ةيلهاج خيرات يف برطلا ةوشن") .(ةرجهلا
 ةيادبلا ٤/ ۸١ :ةباغلا دسآ ء١٠٠٠ /۹ :"ةباحصلا زبيمت يف ةباصإلا" ء١٠18 /؟54 :"تايفولاب

 .)141/0 :"مالعألا" ء۹٩۲۹ /۳ :ةياهنلاو

 خيرات يف لصفما") .(ةرجهلا لبق 1۷۳ :ت) رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك وه :"ْيِوَل نب بغك'و
 ١/ Te :ينابُز رَملَل "ءارعشلا مجعم' ء۳٣٣٣ 79 :"ةياهنلاو ةيادبلا" ۷ ٤/ :"مالسإلا لبق ب رعلا

 .(۲۲۸ /۰ :"مالعألا"

 يف برطلا ةوشت") ا ام د ووا یی

 :"مالعألا" ۲۷ :ص «فراعملا ء۲٠ /۲ :نودْل نبا خيرات ء۸۸ :ص «"برعلا ةيلهاج خيرات

41/۸( 

 نابحس"ب فرعيو يلئاولا «يلهابلا ٌبحألا نب سمش دبع نب سايإ نب رفز نب نابحس وه "ُناَبْحَس"و
 cTAY /o :"مظتتملا" 7387/١١ :"ةياهنلاو ةيادبلا) .(ه١٠ :ليقو هد4 :ت) "لئاو نب

 ۷۸١(. /۸ :"مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا" ۷۹ ١/ :"مالعألا"

 :تيبلا نم ءزج )1١(

 اّيئاج ناك ااذإ اًئيش قباسالو ىقمام كردم تسل نأ ٍلاَنَب

 حرش" ايلا فرح ناك :ص ,"ريهز ناويد") .رثكألا هلاق اک "ينّرملا ىملس يبأ نب ريهز"ل تيبلاو

 ۰۲۱۸ :ص «يريرحلل "صاوخلا ماهوأ ف صاوغلا :j AV :ص «يرمعتشلا ملعألل "ريهز ناويد



۹۱ 

 يِضَتَقَت ةبايثلا ْنأب» "9 حيولتلا يشاوح" يف "يبلج ٌنسح" هضرتعاو «هتادأ نع "واولا" ةباينل ر

 دعي "اّمأ" ٌريدقت ٌحصيال و .ها «"اّمأ"و "واولا" نيب ةبسانم الو ءهنع بونّخاو بئاثلا نيب ٌةَبَساَنُ

 يف اهك هل ًارسفم وأ هّلبق اب اًبِصان اًيبَت وأ اًرمأ ءازجلا ناك اذإ اّلِإ ُفَذْخُت ال "امأ" ّنأل "واولا"

 0.كلذك سيل انّه امو "”يِضَرلا"

 .(ءافلا باب 74 /7 :ةيوبيسل "باتكلا"

 واولا ىنعم باب ؛3*5٠ ١/ :هيوبيسل "باتكلا) ."يراصنألا ةمرص" ىلإ اًضيأ تيبلا بسنيو

 لمعت له :ةلأسم ء١1٠٤ /۲ :يرابنألل "فالخلا لئاسم يف فاصنإلا" «لوألا بابلا يف اهانعمك هيف

 .(؟ٍلدب ريغ نم ةفوذحم ةيردصملا "نأ"

 مسقلا 2115 :ص «"ةحاور نب هللا دبع ناويد") "ةحاور نب هللا دبع" ىلإ اًضيأ ٌبَسنُيو

 دهاشلا ؛مزاوجلا ٠١6. /4 :"برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازن" ءيمالسإلا رعشلا :يناثلا

 .(ةئم عبسلا دعب عيارلا

 لعافلا مسا باب 158/١« :هيوبيسل "باتكلا") .بصنلاب "اًقباسالو“ :ظفلب :اًضيأ تيبلا ىورُيو
 .(عراضملا لعفلا ىرجم ىرج "يذلا"

 ىلع اًفوطعم هنوك عم اًرورجم هب ئمج ثيح ٌرجلاب "قباس الو" :هلوق يف تيبلا يف داهشتسالاو
 لخدت ءابلا نأل ؛"كردم" ىلع ٌرحلا فرح لوخد مهوت ىلع اًرورج هب ئيج اهنإو ؛بوصنملا "كردم"
 .قّقحملا ىرجم مّموتملل ًءارجإ ('قباس الو") فوطعملا ٌرُج مهوتلا اذه ىلعف ءاًريثك "سيل" ربخ يف
 8٠5/1١ :هيوبيسل "باتكلا") .اًريثك انه عقي ءيش ىلع مالكلا اولعجف :هدشنأ نأ دعب هيوبيس لاق

 .لوألا بابلا يف اهاتعمك هيف واولا ىنعم باب
 نسح المي فورعملا هاش دمحم نب نسحل ةيشاح :يهو ءةمدقملا ٠٤ :ص «"حيولتلا ىلع يبلج ةيشاح" )١(

 حورشلا عماج") .حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا حرش حيولتلا" ىلع (887 :ت) يِاَتَقلا يبلج
 (55 :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا" ,”ال* ١/ :"يشاوحلاو

 ليصفتو اهانعم نايب "امأ" ءهطرشلا فورح «فورحلا مسق (4/!4 /4 :"ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش" (؟)
 فشك) (كلذ ريغ :ليقو ه4” :ت) يِذاَباَرِيْسِإلا نيدلا يضر نسحلا نب دمحم ءاهماكحأ

 يبأ نب رمع نب نامثع ورمع يبأل "وحنلا يف ةيفاكلا" هب حرش (711/4 :مالعألا 107٠« /” :نونظلا

 ء۲/١١١٤٠ :"يشاوحلاو حورشلا عماج") .(ه١٤٠ :ت) "بجاحلا نبا"ب فورعملا نيدلا لاج ركب

 .(584 ١/ :"نيقراعلا ةيده" 5/5 :'مالعألا" ء۱٩۹٦ /۷ :"بهذلا ِتارّدَش"

 نوققحملا هيلع عجأ يذلا :ريثألا نبا لاق :"ناهجلا دوقع حرش" ين يطويسلا لاق :يواطحطلا لاق (۳)
 هللا ركذب نأش يذ رمأ لك يف همالك حتتفي ملكتملا نأل ؛"دعب امأ" وه "باطخلا لصف" نأ نايبلا ءاملعو



۹۲ 

 ءفطآلا يذ .ىلاعت هلل جايتحالا :يأ ءرقفلا ُريثك :يأ 07« فطّللا يذ كيقف :هلوق# 3

 .مهيلإ ناسحإلاو هدايعب ٌريلاو قفرلا :يأ

 ىلع ىفُخي ال ىلاعت هّنْطُل َنإف ؛دادضألا ءامسأ نم هّنإف رهاظلا :يأ «ٌيِفَلا :هلوقط 73

 9 َدُي نأب دبعلا نع ٌيفخلا :دارملا وأ «"صخش لک يف صخش

 ا يش لک لع هنا هبي ال تیح نم هترخآو هاند وومأ هل يو فم

 هيِلْعُم :يأ ا ٌءالع"و نايب فطع وأ "ریقف" نم ٌلدب «ٌدَمحم :هلوق# [؟+]

 «سفن ةيكرت هيف اي كلذ لثمب يسا نو مهشعب متو «هماكحأ ٍنايبو هب لمعلاب هٌعِفارو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةحابإلاو رظحلا باتك يف كلذ ىلع مالكلا مات "يتأيو

)1( 

2( 

)۳( 

 )غ(

)0( 

 يفكصحلا نيدلا ءالع ةمجرت

 N “۳ قاٌرَرلا دبع نبا حرش" يف اہک -یلاعت هللا همحر- وهو

 "دعب امأ"ب ىلاعت هللا ركذ نيبو هّتيب لّصف هل قوسملا ضرغلا ىلإ هنم جرخي نأ دارأ اذإف ؛هديمحتو

 نم باب «ةعمجلا باتك :'"يراخبلا") ناخيشلا هجرخأ «دعب امأ :لاقف بطخ -4-- يبنلا نأ حصو

 ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك :"ملسم"و 9477 :مقرب ءدعب امأ :ءانثلا دعب ةبطخلا يف لاق

 نع "سودرفلا دنسم" يف يمليدلا ىورف ءاهب قطن نم لوآ يف فلتخاو (۸1۷- ٤۳ :مقرب «ةبطخلاو

 وهو ء-مالسلا هيلع دواد "دعب امأ" :لاق نم لوأ :-ه6- هللا لوسر لاق :لاق ّيرعشألا ىسوم يبأ

 .(ةمدقملا ١/ ٠١. :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") خياشملا ضعب هدافأ هفورحب ها باطخلا لصف

 نم مهريغو يبلعثلاو متاح يبأ نباو «يناربطلاو .مصاع يبأ نباو ءيطويّسلا هدافأ :ةظوحلم

 ١۹_٠۲٠١ :ناتیآلا ءص ةروس ء١٤۲٠ /۱۲ :يطويسلل "روثاملاب ريسفتلا يف روثتملا ردلا") .خياشملا

 لوأ باب ۸ ناال سوا ب :مقرب ١١4« :ص «مصاع يبأ نبال ' 'لئاوألا"

 :"يبلعتلا ريسفت" «ءص ةروس ءالالاثال ٠١/ :"متاح يبأ نبا ريسفت" «5* :مقرب «دعب امأ لاق نم

 .(ص ةروس ۸ ۱۸٩

 (فطللا يذ ةمحر ريقف) :"و" يف

 .ةمدقملا 11/1 :يصخش لك يو نمش لك لع ىفخيال :ردلا لع يواطحطلا ةيشاح"يفو
 1 .ةمدقملا ء١١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 ."خلا خسن دق" :هلوق ۳٤۷۲" :مقر «ةلوقملا يف

 عيمج يف "قازرلا دبع نبا" ب دارملا وهو «'راتخملا ردلا حرش راكفألا حئاولو رارسألا حتافم" :ىمسملا



۹۳ 

 نب نيدلا ٍلامج نب دمحم نب نامحّرلا دبع نب يلع نب ٍدّمح نب لع نب دمحم :"”"حرّشلا" اذه ىلع
 هقفلا يف فيناصتلا ٌُبحاص 00 ٌفورعملا ٌيِرَتألا ٌّيِنْضِْلا نيدباعلا نيز نب ٍنَسَْح
 °” رطقلا حرش يا و لوصألا ف و "راغ و On) للا حرش ر tn) حرّشلا' اذه اهنم «هريغو

 عمجو "يشاترُمتلا" عمج "ميجن نبأ 3 نيب عمجلاو 8-5 وصلا ىواتفلا رصتخم"و وحّنلا يف

 يفنحلا يقشمدلا "قازرلا دبع نبا"ب فورعملا دمحأ نب ميهاربإ نب نمحرلا دبعل راتحملا درل عضاوملا

 " 3757/7 :"ررشلا كلس" )97/7 :"مالعألا" ٠۲١ /۲ :"نونکملا حاضي]') .(ه1178 :ت)

 ةصالخ") :يف هلثم اندجو نكلو ءحرشلا اذه ىلع رثعن مل .(1۷۷ ١/ :"يشاوحلاو حورشلا عماج

 .(ميلا فرح ء۳٦ ٤/ :"رثألا

 حرشلا اذه ةبسن يف اطخأ دق )١/ ٠١١( :'يمالسإلا هقفلا يف هرثآ و نيدباع نبا" فلؤم لعل :ةدئاف
 «هتمجرت رداصمب انل حضتي ايك ءمسالا اذبب رردلا ىلع ةيشاح هل سيل يفكصحلا نأل ؛يفكصحلا ىلإ

 بتكلا راد تاطوطخم سرهف" يف ركذو «قازرلا دبع نبا ةمجرت رداصم يف امل قفاوملا وه هانتبثأ امو

 نيا" :يف هلثمو ؛قازرلا دبع نبا ىلإ اًيوسنم "راتخملا ردلا ىلع راضنلا كلس" (517/1) :"ةيرهاظلا
 سرهف شماه" يف ظفاحلا عيطم لاقو )704/١_500( :يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع
 رارسألا حيتافم" همسا ؛راتخملا ردلا ىلع حرش فلؤملل (515/1) :"ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخم

 باتكل نيتيمستلا لعلف «ةالصلا باتك ىلإ اًضيأ هيف لصو ؛"راتخملا ردلا حرش يف راكفألا حئاولو

 كلس"ب ةايسملا "راتخملا ردلا" ىلع ىرخأ ةيشاحب مهيلع هبتشا رمألا نأل ؛مهو اضيأ هلعلو ها.دحاو

 :ت) "يسوقنابلا"ب ريهشلا يفنحلا يبلحلا نمحرلا دبع نب حلاص نب رداقلا دبعل وهو " راضنلا

 عماج" ۹ ٤/ :"مالعألا" ء۹٤ /۳ :"رشع يناثلا نرقلا نايعأ يف ررذدلا كلس") :رظنا 89 0١(

 008/1 0 وحلا و حو رشلا

00 

(۳) 

(£) 

(0) 

(0 

  eيار 'راصبلا يوت حرش تكلا ودل" )ت::٠٠١ه(
 "رحبألا ىقتلم" حرش ۷۸۹/١( :"تاعوبطملا مجعم" ٤/ ٠۳ :رثألا ةصالخ) "ىلا دلا" :ىقسما
 ١/ ١۷( :مالعألا ء٤١۱۸ /۲ :نونظلا فشك) (ه ۹٩ :ت) يلح ا میهاربإ نب دمحم نب ميهاربإل
 حرش( ٤ ۵١ /۲ :"نونکملا حاضيإ" ۲۸٤ :ص «"ةيملعلا نوتملا ىلإ ليلدلا") 'راونألا ةضافإ" :ىّمسللا

 (ها/١٠ :ت) يفّسنلا نيدلا ظفاح دمحأ نب هللا دبع تاكّربلا أل هقفلا لوصأ يف" راونألا رانم" هب
 :ت) يراصنألا يوحتلا ماشه نب فسوي ني هللا دبع دمحم يبأل وحنلا يف "ىَدَّصلا ُلَبَو ىدَنلا ٌرْطَق"
 :(5:5 :ص "ةيملعلا نوتملا ىلإ ليلدلا" ٠٠٠١١ /۲ :"نونظلا فشک") .(كلذ ريغ :ليقو هه

 ۲۹٩(. /۲ :"نیفراعلا ةيده" 2154 /5 :'مالعألا") .يفكصحلا هحرش
EE A 



۹٤ 

 2 ص 2 ذا 0. 5 5 ١

 ريسفت ىلعو اَساَرُك نيثالث وحن ْغّلبت "”ييراخبلا حيحص" ىلع ٌةقيلعت هلو «"”اهبحاص نبا

 نم كلذ ريغ و n) ررذلا" ىلع شاوحو (“ءارسإلا ةروس و ةرقبلا ةروس نم "ي واضيبلا"

 .“تاريرحتلاو لئاسرلا

 ريخ" خيشلا هخیش لاق یتح «هرصع لهأو هاشم قيقحتل لاو لضفلاب هل ٌرَقأ دقو

 تكلم َةَعَسو هتياور لامك ىلع اهب ٌتفقو ٍةلئسأ فئاطلب ِنأَدَب دقو» :هل هتزاجإ يف يلْمَرلا "نيذلا

(1) 

0 

002 

(4) 

(o) 

(0 

 :"رثألا ةصالخ") .يفكصحلا اهرصتخا «(۷ ٦ :"مالعألا" ء۲۲۵٠ /۲ :"نونظلا فشک") .(كلذ

 ١٤١(. / :(لضافألا مجارتب لثامألا برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم" ۳ ٤/

 نباب ريهشلا دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا نيزل يهو (ميجن نبا ىواتق) ةيفنحلا هقف يف "ةينيزلا ىواتفلا"

 :"مالعألا" ١۲۲۳/۲ :"نونظلا فشك") ميجن نب دمحأ هنبا اهعمج (ه٠91 :ت) يرصملا ميجن

 :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" :511/7 :"يفنحلا بهذملا") يئشاترُمتلا اهبّرو (14 /*
 برط) "يوتكللا لئاسر ةعومجم" ء1۳ ٤/ :"رثألا ةصالخ") يفكصحلا امهنيب عمجو 201
 ٥/ ١٤٠١(. :(لضافألا مجارتب لثامألا

 حبحص"ب روهشملا "همايأو هنئسو -6-- هللا لوسر رومأ نم رصتخملا حيحصلا عماجلا دئسملا"

 :ت) يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ ظفاحلا مامإلل "يراخبلا

 ةقيلعت هيلع (؟44 :ص «"ةتسلا حاحصلا ركذ يف ةّطحلا" ١/ ٠٤١ :"نونظلا فشك") .( ه5
 برط) "يوتكللا لئاسر ةعومجم" 57 /4 :"رثألا ةصالخ") .اًساّرك نيثالث وحن غلبت يفكصحلل

 .(؟18 /0 :(لضافألا مجارتب لثامألا

 :"نيفراعلا ةّيده" ٠٤١/١ :"نونكملا حاضيإ") "يواضيبلا ريسفت' ىلع يفكصحلل "ةقيلعت"

 نيدلا رصان ءرمع نب هللا دبع - ريخلا وبأ :ليقو- ديعس يبأل وه :يواضيبلا ريسفتو ۲

 (كلذ ريغ :ليقو ه ٦۸٥١ :ت) يواضيبلاب فورعملا يزاريشلا

 يف امل قفاوملا وه "أ"و لصألا نم هانتبثأ امو "ءارسإلا ةروس ىلإ ةرقبلا ةروس نم" "م" و "ب" يف

 مجارتب لثامألا برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم"و «نيعلا فرح 57" /4 :يبحملل "رثألا ةصالخ"

 (ةدايزب ةمدقملا :5 4 ١/ :ف) (؟540 ١/ :لضافألا

 دمحمل امهالك "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد" وه "رردلا"و «"رردلا" ىلع يفكصحلل "ةيشاح"

 هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا") (ه888 :ت) "ورسم الئم"ب فورعملا يلع نب زومارف نب
 ١//5417(. :"يمالسإلا

 ٤/ ١۳(. :"رثألا ةصالخ" ا” 45 /0 :(لضافألا مجارتب لثامألا برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم") :رظنا



۹0 

 ةياغ يف "'هناهر داوج ٌتيأرف َكاّرف «هّتدزف «ىلعأ وه ام ىلع َرّرَكف هيلع سوم ريغ هئبجأف عمو

 يل نيت الف 29ٌقؤوطي ال اًرصبتسُمو «"”ٌقفخي ال اًجيرَتسُم ءانأف ءةياخلا هل ٌتدَكَيف ءقّيكلاو ""'ةتككا

 :هنأش يف لاق نأ ىلإ "ةهنم ٌدحخآو يتم حاي ٍةلاح ىلإ هب ٌتلصو «هنع ٌتْندَح يذلا لجّرلا هنأ

 ناساف كتف كةل انيق

 هتتوري ايف ٍهقفلا ٌلوسحف يرابُي

 هَروُشُق مولعلا بل نع رشق
 بقاثب هيف حيجرتلا ىلع ىوسقتو

 هل ب وااو

 "'ٍلَخْل ريغ معلا ين الج ذهت
 لَ ارم غ ناد ا رر و

 لَصَفُم نم هراتخي عب ينأيو

 لوح ريغ كلاردإلاو مهفلاَّرِم

 ٍلجْمَي ٍلاحلا يف بعصلا لح َتْمُر نإو

 امَدِيَتباْلإلوقلا اذه ٌتلقامو

)1( 

 قفز

 فرضز

(4) 

(o) 

(0 

(¥) 

(A) 

(4) 

 “لوقم محفأب ها یاب ترب 2

 .("نهر" :ةدام «"سوماقلا" ؛”" نهر" :ةدام «"برعلا ناسل") .ليخلا ىلع ةقباسملا : :ناهرلا

 "٠ طيسولا مجعملا' «'نكم" :ةدام :"ريئملا حابصم") .ةّدشلاو ةوقلا -فاكلا رسكو ميملا حتفب- : :ةتكملا

 .("نكم" :ةدام

 "قفخ" :ةدام :"برعلا ناسل") .برطضا :اًناَقْفَحو اوفو اعد یف ىف نم «برطضي ال :يأ

 .("قفخ" :ةدام ما طا و |

 "قرط" :ةدام :"رينملا حابصملا" "قرط" :ةدام :"حاحصلا") .ليللاب نايتإلا : اور قَد

 a رومألا قاش هتفلكو ءةوقلا ديدش اتر لالا

 .. :هيف اولاقو «تامولعملا لدابت يل ىنستو ههب ةيونتلا قبس لجرلا هنأ تفرع

 0 قلق" فام" رعلا ناسلا' "٠ للف“ :ةدام :"سوماقلا") .مهمَرَه :موقلا فو ءهرسكو هَمَلَك هلو لَ
 (ةمدقملا ١/ ٥١ :ف) .فيرحت وهو «فاقلاب (هلق) :"م"و "ب" يف
 يتلا تايئزجلا نيب كسارتلا مدع :ةلخلخلاو ءكسارتم الو ماضتم ريغ هّلَعَج :َُلَخلَح ٌلِجَلُي َلَخلَح
 "ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم") .فئاكتلا هلباقيو ءاًجورفو اًغارف اهنيب نأك « مسجلا اهنم فلأتي

 2 خل: :ةدام «" طيحملا طيح" "خلخ" :ةدام :راتخ دمحأل
 ناسل" "ريس" :ةدام :"نيعلا") .هَبّرَجو هّربحتو ِهٌرّرَح :اَرْبَس ريَ ءيشلا َرَبَس نم تربح :يأ
 .("ريس" :ةدام :”برعلا

 بيذبت" ؛"ابخ" :ةدام :"برعلا ناسل") .روتسم بئاغ ءيش لك :ءْبَحلا نم اهلصأ ؛ةئيبخلا عمج

 ("أبخ" :ةدام :"ةغللا

 :تيبلا ىنعم قلل

 .هلأساف ناينبلا مكحم ملعلا نم لبج ىلع تعقو دق كاشلا اهيأ اي



15 

 أَشَن نم هن هّنِإولا :"اًضيأ هل هت زاجإ يف "””ٌنس احملا يدنفأ 9 دّيمم" ةمالعلا هخيش لاقو

 َلاَن ىّتح ههُلُهَسُتو كلذ نم هُلواَحُي ام هل ُب ل ين ةبغرلاو «"هلهنثو هلو لئاضفلاو

 صوَّعْلا ىلع يل ناکو «یلحو ةَابَتلا ٌردَص هب 0 حشو و اهب زافو ءَلَحْلا َحْدِقْلا لامكلا حدف نم
 ها "76 داجأو َمِهَقو 00 دافأف نعم م مظعأ دئاوفلا و ىلع

00 

(A) 

 اًكاع ناك هل : و ل ام ّلاقف 0 هيضيرات يف ولي |" ءاغلبلا ةرئاحخ 51 8 هرو

 .مادقألا تباث شأجلا طبأر ناديملل رهظيو ءاولاق اك ءاهقفلا رابك يرابي

 .ةراتخملا ليصافتلاب يتأيو ءاّيلج اًحضاو اًنايب اهنيبيو همايكأ مولعلا نع ليزيو
 حجارلا حيجرت نم هنّكمي بقاث مهفو يوق كاردإ هل
 .يلجنتف تالكشملا نم صيوعلا لحتو ءءاَمَّصلا رخصلا عدصت ةيركف ةوق هل

 .تكسملا مّفملا لوقلاب رابتخاو ربس دعب هتلق امنإو ؛غارف نع كلذ لقأ ملو
 ."ينساحملا يدنفأ"ب فرعيو (ه1/7١٠١ :ت) يقشمدلا يِنِساَحْلا دمحأ نب نيدلا جات نب دمحم
 نايعآ ضعب مجارت" ۱۷۷ ٠/ :"نيفلؤملا مجعم" ل /5 :"مالعألا" 5 ١8/7 :"رثألا ةصالخ')
 .46 :ص «وشاش نبال "اهئابدأ و اهئايلع نم قشمد

 فيرعتلا :يناثلا ثحبملا ,145/1) :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" يف تلقن ةزاجإلا هذه

 .(راصبألا ريونت حرش د راتخملا ردلا باتكي

 :ةدام :"برعلا ناسل") .ةيناثلا ةبرّشلا :ُلّلَعلا و لَعلا و «ةيناثلا ةيقسلا هاقس اذإ :هلعيو 200 ۴

 .("للع" :ةدام : :"حاحصلا" « ."للع"
 «"لبغ" :ةدام :"برعلا ناسل") .ُلّوَألا ُبّشلا :ُلهَنلاو هتيقس اذإ هنأ :لاقي .هاقس :ًالاهإ ليم
 .(" ليم" :ةدام :"ريئملا حابصملا"

 اًسيِشْوَت اهّمْسْشَو :هنمو «ءاسنلا يلح نم ن حاّشألاو حاَشولاو حاَشإلاو ٌحاَشولا حولا نم
 .("حشو' :ةدام :؟فرغلا ناسل" "حشو" :ةدام : e .هْيَسِبَل :يأ .يه ْثَحَسَوَتَ

 "هين" :ةدام :"نيعلا”) .فيرش :يأ ٌه هيبت لجر :لاقي ٌىَهَتْشاَو ت فرش د :ةهاّب - مضلاب - لجرلا هب

 .("هبن" :ةدام :يزارلا نيدلا نيزل "حاحصلا راتخم"
 ىلع هناعأ امج ؛ملعلا يف ةبغرلا هبلغيو لئاضفلا هدوسي وج يف ىبرت هنإ :هتزاجإ يف هخيش مالك لصاح

 ىلع اريثك كلذ يندعاس دقو .رخدتفيو هب ّرَيعُي اهب زافو «لامكلا ةورُد غلب ىتح هليصحت دارأ ام ليصحت

 .دئاوفلا روحب يف صوغلا
 وه "يبحملا"و ءميملا فرح ٤/ ٦۳_٠٥ :"رشع يداحلا نرقلا نايعأ مجارت يف رثألا ةصالخ :ىّمسملا

 ؛«يقشمدلا «يوَمحلا "٠ يبحملا ب فورعملا دمع نب نيدلا بعع هللا بح نب هللا لضف نب نيمأ دمحم
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 ريرقتلا ذيج «ةرابعلا حيصف «ناسللا َقْلَط «تايورملاو ظفحلا َريثك وخت اًهيقف

 باب ةربقمب َنْفُدو دنس نيتسو ثالث نع )1١44( دنس لاّوش ٌرشاع ّقٌوُتو «ريرحّتلاو
 .ها «”ريغَصلا

 داّصلا نوكسو ءاحلا حتفب وهو «خستلا ضعب يف ٌدَجوُي اذك 4ٌيِفكْصَحلا :هلوق# 1

 رايد نم وهو ؛"”ىفيك" نضِح ىلإ ةبسّنلا ٌءايو «ءافلا هرخآ ينو «فاكلا حتفو نيتلَمْْلا

 ركب
 سرا
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 غ نبا ةريزج" ني "ةلجو ىلع ىَقْيِك و و) 0" هل رتشملا" ف لاق ,

 :"نونكملا حاضيإ" ۳٠۷/١ :"نيفراعلا ةّيده' 4١/7: :"مالعألا" .(ه١١١١ :ت) يفنحلا

 .(1570 /7؟ :"تاعوبطملا مجعم ۱

 نفذ ريغصلا بابلا برق ةميدقلا قشمد يبونج عقت «ٌةروهشم ٌةعساو ٌةربقم يه :ريغّصلا باب ةربقم
 رباقم لضف ركذ باب :418/7؟ :ركاسع نبا خيرات) .ءالجألا ءالعلاو حلاصلا فلسلا نم ٌددع اهيف

 ةبرث «قشمد يف لوألا مويلا 45 :ص «"يسلبانلا ينغلا دبع ةلحر" ءءايبنألا نم اب نم رکذ و قشمد

 . («ةمدقملا ١/ ٥١ :"درلا ىلع روفرفلا ةيشاح" «ريغصلا باب

 «نيبناج تاذ تناك يهو ءركب رايد نم رمع نبا ةريزجو دمآ نيب ةميظع ةعلقو ٌةدلب :"ابيك" :لاقيو
 ةنكمألا ءايسآ ىلع عالطالا دصارم" 750 /؟ :"نادلبلا مجسعم") .ةميظع ةرطنق اهتلجد ىلعو

 بتكي ءصخش فلأ ىلع اهناكس ديزي ال ةريغص ةدلب نآلا يهو .( 5 */ ١/ :قحلا دبع نبال "عاقبلاو

 .(194 /1 :"مالعألا شماه") ."خانرش" مساب مويلا فرعتو هاَفوحُم "فيكسح" اهمسا

 ىلإ ةلجد ٌبرغ عقت «ناندع نب دعم نب لئاو نب ركب ىلإ ُبَسنُت «ٌةعساو ٌةريبك ٌدالب يه :"رکب زاید"

 /؟ :"نادلبلا مجعم") .نيقراف ايمو دمآو «"افيك نصح" هنمو «ةلجد ىلإ نيبيصن ىلع لطملا لبجلا دالب
 (ف) (7//041 :"عالطالا دصارم" 4

 نب توقاي هللا دبع يبأل وهو ؛:نصح باب ءءاحلا باتك 5 :ص «"اعّمص قرتفملاو اعضو كرتشملا"

 هدرو نمب لماخلا دلبلا ةهابن) "لبرأ خيرات") .(ه15177 :ت) يومحلا ؛يمورلا نيدلا باهش هللا دبع

 .(171/8 :"مالعألا" "7 5 :ص ؛ىفوتسملا نبال (لثامألا نم
 هدادغب ٌّنُشي يذلا روهشملا ميظعلا رهنلا :-ٍءاهو ةحوتفم مالو «ميجلا نوكسو لادلا رسكب -"ةلجو"

 ."سرْوْلَع'ب فرعي عضوم نم «'دمآ" نم فصنو نيموي ىلع ةلجد نيع ىّمسُت نيع نم هجرخ
 .(016 /7 :"عالطالا دصارم" ء٤ ٤١ /۲ :"نادلبلا مجعم")

 هذهو «تاريخلا عساو بصخم قاتسُر اهو ؛مايأ ةثالث اههنيب لصوملا قوق ةدلب :"رمع نبا ةريزج"

 املا هيف يرجأ قدنخ كانه لمع مث «لالهلا هبش ةدحاو ةيحان نم الإ ةلجد اهب طيحت ةريزجلا

 دصارم" ء۱۳۸/۲ :"نادلبلا مجعم") .اهبناوج عيمج نم ءاملا اهب طاحأف ؛ءىحر هيلع تبصنو
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 اذإ ْنكل «كلذك اًضيأ هيلإ اوبسن دقو «ّينصحلا هيلإ اوبسني نأ سايقلا ناكو «"نيقرافاّيَمو

 اويسنو ءاًدحاو اسا نيمسالا عومجم نم اوُبَّكَر ءرخآلا ىلإ امهّدحأ ففيِضَأ نيمسا ىلإ اوُبَسَن

 دبعو سمش ٍدبعو هللا دبع ىلإو «ٌّينَعْسَر نع ٍسأر ىلإ اوُبَس د كلذكو ءانه اولعف امك هيلإ
 يف غیر ات يف "ىّبِحملا' هركذ . «اذه يظن ناك ام لك كلذكو «ٌيردبعو ٌيمشبعو دبع راّذلا

 .«7”النملا نب ميهاربإ" ةمجرت

 "يومألا عماجلا "ب ٌفيرعت :بلطم

 ديلولا" هاب دقو "٠ ط" "ين" ىنعمب ُءابلاو «مامإلاب ٌّقلَعَتُم «دّيمأ ينب عماجب :هلوق# [50]

 سأر هيفو «رانيد يفلأ يتثامو رانيد يفلأ فل هيلع قمن هنأ "لقت ي ومألا "كلملا كي نب

 0707 ١/ :"عالطالا

 ةنيدم رهشأ -نونو ءايو ؛ةروسكم فاقو ءار فلألا دعبو «ءاف مث «ةيناث ديدشتو هلوأ حتفب -- "نيقراَقاّيم" (

 امو ؛"ناورشونأ" ءانب وهف ةراجحلاب اهنم ينب ام :ليق «مورلا ةيئبأ نم اهتأ هيلع دمتعي يذلاو ل

 .(431/7"17 :"عالطالا دصارم' ۲۳۲۵ ٥/ :"نادلبلا مجعم) ."زیوربآ" ءاتب وهف ٌرجآلاِب ىنب

 يهو ةروباخلا نيع سأر يهو «فرعت هبو ءاذكه املوقت ةماعلاو ءنيعلا ا :لاقيو :"نيع سار" (9)

 17" /* :"نادلبلا مجيعم") ."رسيند"و "نيبيصن"و "نازح" نبي ةريزجلا ندم نم ةروهشم ةريبك ةنيدم

 .(7/"0917 :"عالطالا دصارم"

 .فلألاو ةزمهلا فرح 17/١ :"رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ" (0)

 ءلصألا يفكصحلا ىسوم نب فسوي نب نيسح نب فسوي نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب ميهاربإ (5)
 ةصالخ") .(كلذ ريغ :ليقو ه ٠٠١١١ :ت) "النملا نبا"ب فورعملا يعفاشلا «يبمابعلا دلوملا يبلحلا

 ١/ ٠١( :"نيفلؤملا مجيعم" ١/ ١ :"نيفراعلا ةيده" ١/ ١ :"مالعألا" ء١١ ١/ :"رثألا

 .ةمدقملا ١١/١ :"ردلا يلع يواطحطلا ةيشاح" (0)

 'ةيمآ ينب عماج" أشنأ يذلا «يقشمدلا ؛يِوَمُأْلا مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا سابعلا وبأ (0)

 ء١۷٤٠ /4 :"ءالبنلا مالعأ ريس" 2154 /57 :"ركاسع نبا خيرات") .(كلذ ريغ :ليقو ه4" :ت)

 .(17 1/8 :"مالعألا" ىلا /الا/ :"تايفولاب يناولا"

 فلآ يتثمو رانيد فلآ فلآ رشع دحأ هيلع قفنأ هنآ باوصلا لعلو «نيدباع نبا هلقن ام ىلع رثعن م (۷)

 :يف يشرقلا ريثك نباو (مركملا اهعماج ركذ 7575 :ص «"هتلحر") :يف ريبج نبا هلقن امك رايد

 .(نيعستو ثس ةنس 201/6 ١7/ "ةياهنلاو ةيادبلا")
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 :ٌلاَقِيو - مالّسلا هيلع - "دوه" ُماقم َيِبِقلا هطئاح ينو - مالّسلا هيلع - ؟9"اًيركز نب ىبحي"
 :نيتلا] (ِنيِقلَأَو) ىلاعت هلوق ريسفت يف "””ّيبطرقلا" َرَكَّذو .عبرألا هّئاردُج ىَتَب نَم لوا هّنإ '

 ٌرجش هيف ناك هّْنأو - مالّسلا هيلع - )"د وه" هللا يبنل اًناتسي ناكو 2 0ٌقشمد ٌدجسم هنأ ١[

 ها «"ديلولا" هينبي نأ لبق نيتلا

 ُةباحّصلا هيف صو - مالشلا مهيلع - ءايبنألاب َفَرَكَت يذلا ٌميدقلا ُدَبْعَلا وهف

 باتك يف َرَكَذ لب ؛مدقأ ناك ام ةثالّثلا دجاسملا دعب ٌلضفألا ْنأب "ةاهقفلا َحّرَص دقو «ماريكلا

 ل EES ااا

(1) 

 ف

(4) 

(0) 

(0 
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 50/9 090 ا وتلا را عريسا رانا ورم يبت وو وشت ني ايزكر نب یک
 :"مظتنملا" ١١١/١ :"خيراتلاو ءدبلا" ۱۹۸ ٠٤/ :"ركاسع نبا خيرات ٠۳۹۳ /۲ :"ةياهنلاو ةيادبلا"

 .(۲۲۹ /۱ :يرزجلا ربثألا نبال "خيراتلا يف لماكلا" «۷ ۲
 "4 :ص ءيعترلل "قشمدو ماشلا لئاضف") :رظنا." ميحد" ب فورعملا ءميهاربإ نب نمحرلا دبع هلاق

 ركذ باب ۲۳۹ /۲ :"رکاسع نبا خيرات" « «كرابملا قشمد عماج لضف يف درو ام ركذ :عباسلا بابلا

 .(هلضفو قشمدب عماجلا دجسملا فرش
 ةروس ء١١1٠ 7٠١/ :("ناقرفلا يآو ةنسلا نم نّمْضَت امل نّيبملاو نآرقلا ماكحأل عماجلا") "هريسفت" يف

 .ديز نبال اًيزعم ٠١ :ةيآلا ؛نيتلا

 يبّطرقلا ءيِسْلَدََألا ءيراصنألا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ وه :يِطرُقْلاو
 فاشك" 08/7*27 :نوحرف نبال "ْبَهْلملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذأملا ٌجابيّدلا") .(ه"ال١ :ت)
 037371 / :"مالعألا" ٩۲ :ص «يطويسلل "نيرسفملا تاقبط" 674 ١/ :"نونظلا

 رابخأ") :يف لوقنم هلثم نأ الإ هريسفت يف روكذمب سيل لقنلا نم هدعب امو ءيِْطرَقلا مالك ىهتنا انه
 نورقلاو ةيضاملا ممألا رابخآ ركذ يف نوسمخلاو سماخلا بابلا ء١٠ /۳ :"لوألا راثآو لودلا

 نبا خيرات «لادلا فرح «راثآلا بئاجع نم اهيف امو نادلبلاو ندملا ركذ يف سماخلا لصفلا ءةيلاخلا

 .(هلضفو قشمدب عماج لا دجسملا فرش ركذ باب ۲۳۷ /۲ :رکاسع

 "ءايبنألا صصق") .كلذ ريغ :ليقو ةنس نيتسو ةنس ةثم عبرأ شاع «برعلا لسن نم يبن لوأ وه

 ,(۸۰ ۷٤/ :" رکاسع نبا خيرات" الا ١/ :"ةياهنلاو ةيادبلا' 51 :يشرقلا ريثك نبال

 ."دجاسملا لضفأ يف بلطم" ب َنَوْنَعو ًالصفم هسفنب نيدباع نبا حرص امك
 ةيضاملا ممألا رابخآ ركذ يف نوسمخلاو سماخلا بابلا 54 /” :"لوألا راثآو لودلا رابخأ"

 «لادلا فرح «راثآلا بئاجعع نم اهيف امو نادلبلاو ندملا ركذ يف سماخلا لصفلا «ةيلاخلا نورقلاو
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 -وهو ء٠ ةالص َفلأ َنيئالثب قشمد دجسم يف َةالَّصلا ّنأ» :"”َيروُقلا نايفُس" ىلإ دنّسلاب

 هللا ءاش نإ كلذك ُلازي الو «ةدافإلاو ملعلل ٌعمجمو «ةدابعلاب ٌروُمعَم اذه انقو ىلإ -دمحلا هلو

 ثري نأ ىلإ - مالّسلا هيلع - "ميرم نبا ىسيع" ءاضيبلا ةّيقرّشلا هترانم ىلع طبي نأ ىلإ ىلاعت

 .”هانألا نم اهيلع نمو ضرألا هلل
 َرخأت امّنِإو ؛ةمامإلا عم هل عَنْ ( َءافإلا نأ دافأ €خلإ يعفملا مث :هلوق# 1[1]

 095" اهنع

 ىوتفلا رمأ يف اًيرَحَتُم ناكو ننس سه َءاتفإلا لوت هنآ" يبحملا خيرات" ينو

 .«حّحصملا ّلوقلا هيف فلات ٌءيش هيلع ْطَبْضُي لو ءيّرحَتلا ةياغ

000 
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 ةصالخ") .(ه19١١ :ت) "ينامّرَقلا"ب فورعملا ءيقشمدلا نانس ني دمحأ نب فسوي نب دمحأل
 .(517/1 :"نوئظلا فشك" ١/ ۲٠١ :"رثألا

 راكذتو لودلا رابخأ" وه "لودلا رابخأ" نأ نم "راتحملا در"ل نيققحملا ضعب انه مهو دقو

 (ه۷۷۹ :ت) يعقاشلا يبّلحلا يقشمدلا نيدلا ردب ءرمع نب نسحلا رهاط يبأ و دمحم يبأل "لوألا
 «ةمدقملا :57 ١/ :روفرف حلاص دمحم نب نيدلا ماسح روتكدلا قيقحتب "نيدباع نبا ةيشاح" :يف امك

 .هانتبثأ ام باوصلاو

 :"دادغب خيرات") .(ه١7١ :ت) ةفوكلا لهأ نم يروُتلا قورسم نب ديعس نب نايفس هللا دبع وبأ
 هدنَم نبال "باقلألاو ىتكلا يف بابلا حتف" 84 :ص «يزاريشلل "ءاهقفلا تاقبط" ”

 .(58* :ص

 ركذ باب ؛7"/_ 5 :ص ءيعئرلل "قشمدو ماشلا لئاضف") :يف يروثلا نايفس ىلإ بوسنم لقنلا اذه

 لصفلا «48 -407 :ص «يزوتجلا نبال "سدقملا تيب خيرات" «كرابملا قشمد عماج لضف يف درو ام

 .(سدقملا تيب يف ةالصلا لضف يف ثلاثلا

 "ةط ر نبا ةلحر" ء1۲ ١١/ ٠٠١_ :"ةياهنلاو ةيادبلا") :"قشمد عماج" لوح ليصفتلل رظنا

 عماجب فورعملا قشمد عماج ركذ ٦۲ :ص «(رافسألا بئاجع و راصمألا بئارغ يف رانا ةفحت)
 دجسملا فرش ركذ باب ۲۳١_۲٤۸ /۲ :"ركاسع نبا خيرات" ۲۸۵_۰۲۸۷ ٦/ :"مّظتنملا" ءةيمآ ينب

 .(هلضفو قشمدي عماجلا
 .ريسي فرصتب ةمدقملا ء١١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 .(ريسي رييغتب «ميلا فرح ء٤٠ ٤/ :" رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ"



۱۰۱ 

 "قشمد" ةنيدم ةليضف

 نب ٌقاَشنو' اهيناَبب ْتّيُمُس ماّشلا ٌةدعاق :ْرَسْكُت دقو ميملا حتفي «ٌقشمدب :هلوق# [41]
 0 د وأ "يمد ةو (9"ردنكسإلا ُمالغ' اهنناب :ليقو نامل و ایک

 ت

 ("قشمد ةطوُع :عبرآ اينڌلا ٌتاَنَج» :"يمزراو ا ركب وبا" لاق .ىلاعت هللا ٍدالب ٌةزنأ يهو

 "لئثامألا ةيغبو لفاحملا ةجيهب") .كلذ ريغ :ليقو -مالسلا هيلع جون نب ماح نب ناعنك نب قاشمد )0(
 :ص :"طيحملا سوماقلا" 51١/7 :يدابآ ميظعلا قحلا سمشل "دوبعملا نوع" ء۹٥ ١/ :يرماعلل

 ١ ۳١(. /۲۵ :"سورعلا جات" ٤

 .'قشمد" :ةدام «لادلا لصف «فاقلا باب ء٤۸۸ :ص ء"طيحملا سوماقلا" (۲)

 :رظنا .كلذ ريغ ليقو «-مالسلا هيلع“ حون نب ماس نب ذشخفرأ نب كلام نب يناق نب قشمد :همسا (۳)

 :ص «يريمحلا معنم ا دبع نبال "راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا" ء١١٠٠ :ص ءهيقفلا نبال "نادلبلا")

 ٠١۹(. :ص «يراشّبلل ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ ٠٠١/ ٠٠١ :"سورعلا جات" ۷

 ىلع ٌدسلا ىنبو ءاهكلمو اهيراغمو ضرألا ٌقراشم غلب يذلا يمورلا ربكألا نينرقلاوذ وه ردنكسإلاو
 يف سيمخلا خيرات" ء"ا“ ٠/١9» :"قشمد خيرات") .اًريثك اًنالتخا همسا يف فلّتخاو ءجوجأمو جوجأي

 01 لا ۳ /؟ :"ةياهنلاو ةيادبلا" ١/ ٠١٠٠١ :يركبرايدلل " سيفن سفنأ لاوحأ

 يف نوسمخلاو سماخلا بابلا ٠۳٠١ /۳ :ينامّرَقلل "لوألا راثآو لودلا رابخأ" :يف هتّيفرحب صنلا اذه ()

 بئاجع نم اهيف امو نادلبلاو ندملا ركذ يف سماخلا لصفلا ؛ةيلاخلا نورقلاو ةيضاملا ممألا رابخأ ركذ

 .خيراوتلا نويع نع ًالقن لاذلا فرح .راثآلا
 «لادلا فرح «417/ "41_٠0 /” :"نادلبلا مجعم") :رظنا .لاوقأ اهانب نمو "قشمد" ةيمست ببس يفو

 نَم ةفرعمو قشمد ةئيدم ءانب خيرات باب ء1_”١/١١77 :"قشمد خيرات" ءامهيلي امو ميملاو لادلا باب

 .(لاوقألا ةياكحو اهانب

 ُهّرُت :هيفو «"ةدلوملا لاثمألا" مساب اباتك هل نأ الإ ءانيديأ نيب ىتلا هتافّلؤم يف لقنلا اذه ىلع رثعت مل (0)
 ام دادعألا يف رخأ باب ۲٤۹ :ص) .دنقرمس دص و لالا رهن و «قشمد ةطوغ :ةثالث ايندلا

 (لزها يف لخدی
 يبأل "بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث”) :يف هتيقرحب ركذ دقف ةيشاحلا نتم يف روكذملا لقنلا امآو

 :"نادلبلا مجعم" ؛ةنكمألاو ةينبألاو رودلا يف نوعبرألاو عبارلا بابلا «077 :ص «يبلاعثلا روصنم

 :ص ؛«ينيوزقلا ايركزل "دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ءامهيليامو ميملاو لادلا باب ؛لادلا فرح ٣

 .(ءافلا فرح ء٥ ٤/ ٥ :"نايعألا تايفو" «ثلاثلا ميلقإلا ء«ضرألا ميلاقأ يف ةثلاثلا ةمدقملا 6
Fu 

 ةينان اہترادتسا ءیشم د اهنم يتلا ةروكلا يهو - ةلمهم ءاطو نوكسلاب مث مضلاب- :"قشَم ٌةَطْوُْغ 0



 ت هپ لر

۰۲ 

 ةئالكلا لع "قشم N ۹ ةَطْوُغ ا لضقو « 7 !ةليألا ارش ةريزجو كل ٌبعشو 0 - 8. م 07 5

 نم “اًمومع "ماشلا" ينو «"اًصوصخ اهيف َدَرَو ام ٌكّيِهانو «اينّدلا رئاس ىلع ةثالثلا لضفك

000 

0 

002 

0 

(o) 

 ٌدتمتو ءاّدج ةيلاع اهابج نإف ؛اهيلامش نم ايس الو ءاهتاهج عيمج نم ةيلاع لابج اهب طيحي ًاليم رشع
 راثآ" «519 /5 :"نادلبلا مجعم") .اًرظنم اهنسحأو ايندلا دالب هزنأ يهو ءاهنيتاسب يقست راهنأ اهيف

 .(777 :ص ؛ينيوزقلا ايركزل "دابعلا رابخأو دالبلا

 ةبيجع ةنيدم -داصلا ناكم نيسلاب لاقي دقو ءةلمهم لاد هرخآو نوكسلاب مث مضلاب- :دغّصلا

 ىلإ دنقرمس نم نيتاسبلاو راجشألا لالخ ٌةلصتم ىّرق :دغصلاو ءدنقرمس (اهتمصاع) اهّتبصق
 .هللا ضرأ بيطأ نم يهو ءاهب راجشألا فاحتلال ءاهّيتأت ىتح ةيرقلا نيبت ال «ىراخب بيرق

 رهنلاو يداولل مسا لصألا يف ٌدْعّصلاو .اًحسرف نيعبرأو ةتس يف اًحسرف نوثالثو ٌةّنس اهتحاسمو
 :"نادلبلا مجعم") .ىراخب دغصو دنقرمس دغص :نادغُص امههو «يحاونلا اذه هئم برشت يذلا

 ٤١ ٠(. :ص «ينيوزقلا ايركزل "دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ۹ ۳

 ءروهشم فورعم دلب -ٌةنكاس نون اهدعب «ةحوتفم فاقف ءارلا نوكسو هيناثو ِهِلَوُأ حتفب- :"دنقرمس"و
 .ةريثك رابخأ اهيف هيلع ةعفترم دغصلا ةبصق يهو «رهنلا ءاروامب نينرقلا يذ ةينبأ نم هنإ :ليق
 :روفرفلا روتكدلا لاق .(”77 :ص ."راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا" «,؟ 50/7 :"نادلبلا مجعم")

 .(ةمدقملا ١/ ٠۳ :"ف") .ناتسكبزوأ ةيروهج بونج يف مويلا عقت يهو

 نيب سراف ضرأب :ناوب ٌبعش اهّرهشأ ,عضاوم ةثالث -نونو فلأو ءواولا ديدشتو حتفلاب- :"ناوب"

 ةيرق :اًضيأ ناّوبو .نامركو سراف نيب داو :ناّوب بعشو .ايندلا ٍتاهزتتم دحأ وهو ءناجَدنيؤنلاو ناجّرأ
 .(6 07 ١/ :"نادلبلا مجعم" ٠۲٠۹ :ص «ينيوزقلا ايركزل "دابعلا رابختأو دالبلا راثآ") .ناهبصأ باب ىلع

 ةيواز يف ىمظعلا ةرصبلا ةلجد ىطاش ىلع ةدلب -اهحتفو ماللا ديدشتو هيناثو هلوآ مضب- :"ةلبألا"

 ةرصبلا ىلإ براضلا ةلبألا ره امأو «ةرصبلا نم مدقأ يهو «ةرصبلا ةنيدم ىلإ لخدي يذلا جيلخلا

 .( ١8/1 :"عالطالا دصارم" ء٠۷ ١/ :"نادلبلا مجم ") .ٌدايز هرَفَحف

 ةزمهلا مضب هانتبثأ ام باوصلاو «فيرحت وهو «ةيتحت ةانثمب (ةليألا) :"م'"و "أ"و "لصألا" يف :ةدئاف

 (ةمدقملا 04/1 :ف) .ماللا حتفو ةيتحتلا ةدحوملاو

 :لاق -ك- هللا لوسر نأ -ةَتَْدَيَتَر- ءادردلا بأ نع يور ام اًصوصخ ةطوغلا لضف يف درو ام

 .ماشلا نئادم ريخ نم «قشمد :اه لاقي ةنيدم بتاج ىلإ «ةطوغلاب ةمحلملا موي نيملسملا طاطسف نإ"

 يف دحأو ٤۲۹۸( :مقرب محالملا نم لقعملا يف باب «محالملا باتك) :"هننس" يف دوادوبآ هجرخآ

 حيحص ثيدح اذه :لاقو 8595 :مقرب) :"هكردتسم" يف مكاحلاو (؟19/55 :مقرب) "هدنسم"

 .ءادردلا يبأ نع ليفت نب ريبج قيرط نم مهلك (دانسإلا

 -هآ- هللا لوسر دنع انك :لاق -ُةَتَمْدَيلو- - تباث نب ديز نع يور ام ًامومع ماشلا لضف يف درو ام



 ."راثآلاو ثيداحألا

 ىلإ ًةبسنلا نأ :"تيدحلا ةّيفلأ حرش" رخآ يف قا رعلا" َرَكَذ (يفتحلا :هلوق»

0) 

0 

002 

 ؟هللا لوسر اي كلذ ٌّيأل :انلقف ؛"ماشلل ىبوط" :-5- هللا لوسر لاقف «عاقرلا نم نآرقلا فّلؤن
 ."اهيلع اهتحنجأ ةطساب نمحرلا ةكتالم نأل" :لاق

 ۳۹٥٤ :مقرب «(۷) نميلاو ماشلا لضف يف باب «بقانملا باوبأ) :"هننس" يف يذمرتلا هجرخأ

 يف مكاحلاو (11001/ :مقربو ء1 1707 :مقرب) :"هدنسم" يف دمحأو (بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو

 (نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ؛75501 :مقربو ۰۲۹۰۰ :مقرب) :"هکردتسم"

 :يدنهلا يقتملل "لامعلا زنك" :قشمدو ماشلا يف راثآلاو ثيداحألا لوح ليصفتلل رظنا

 :ريثألا نبال "لوصألا عماج" ءماشلا :ةنكمألا لئاضف يف باب .ءافلا فرح ء54 884

 يف ثلاثلا لصفلا ءةنكمألا لضف يف نماثلا بابلا «لئاضفلا باتك ءءافلا فرح ءلكهد 89

 يأل "قشمدو ماشلا لئاضف" ء١۲ /۷_۲ /۱ :"ركاسع نبا خيرات" «ضرألا نم ةددعتم نكامأ

 .(يناعْمّسلل "ماشلا لئاضف" ءيعَبّرلا نسحلا

 «يقارعلل امهالك «قرتفملاو قفتملا ۲۷ /۲ :"ةركذتلاو ةرصبتلا حرش"ب ىمسملا ثيدحلا ةيفلأ حرش

 :ت) "يقارعلا ظفاحلا"ب فورعملا نيدلا نيز ؛نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع لضفلا وبأ وهو
 مث (ه547 :ت) نامحرلا دبع نب نايثع رمع وبأ حالصلا نبال ثيدحلا مولع ًالوأ مظن (ه

 :"ةبهّش يضاق نبا تاقبط 2047 :ص «'"يطويسلا تاقبط" ۱۷١/٤ :"عماللا ءوضلا") .هحرش
 78١(. :ص «ةيملعلا نوتملا ىلإ ليلدلا 4

 يقارعلل اهحرشو ةيفلألا مسا قيقحت :ةمهم ةدئاف
 "يقارعلا ةيفلأ"و اهنف ىلإ ًايوسنم "ثيدحلا ةيفلأ"ب سانلا نيب "ةيفلألا" ترهتشا :ةيفلألا نتم (فلأ)

 .حلطصملا يف اهفلؤم ىلإ ًابوسنم
 يف َرَكَذ هنأ ريغ ءاذكو اذك اهمسا نأب ًةحارص اهوأ يف يقارعلا ركذي ملف حيحصلا اهمسا امأو

 :لاق ذإ ؛اهتيمست هنم دافتسُي ام اهتمدقم

 "دنسملاو يهتتملل ٌةركذت * يدتبملل ٌةرصبت اهّنمظن"

 (۹۳ :ص «(ةركذتلاو ةرصبتلا) "يقارعلا ةيفلأ")
 :هلوق لمح اذإ حضاو اذهو «"ةركذتلاو ةرصبتلا“ب اهتيمست هنم حارشلاو ءاملعلا ذخأف

 .تيبلا ليمكتو ناونعلل حيضوتلا باب نم "يهتنملل - يدتبملل"
 ةاسملا "ةيفلألا" جلع أرقو» :لاقف ءاهمساب رجح نبال هتزاجإ يف اًضيأ يقارعلا حرص دقو

 "رجح نبا مالسإلا خيش ةمجرت يف رردلاو رهاوجلا") :رظنا .«يمظن نم "ةركذتلاو ةرصبتلا"ب
 رجح نبا ظفاحلا هذيملت مهنم «كلذك اهتيمستب ءايلعلا نم دحاو ريغ حرص ايك(؟١1/١7/1 :يواخسلل
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 انخيش مظن «ثيدحلا مولع يف "ةركذتلاو ةرصبتلا“ عيمج لع ضرع دق» :لاقف «يتبانلل هتزاجإ يف

 -هتمهرب هللا هدمغت- يقارعلا ميحرلا دبع «لضفلا وبأ ؛مالسإلا خيش ءرصعلا ظفاح «ةمالعلا ءمامإلا

 ۷١(. :ص «يطايرفلا زئادلا يبرعلا :قيقحتب (ةركذتلاو ةرصبتلا) "يقارعلا ةيفلأ") :رظنا

 ةايسملا "ثيدحلا ملع ةيفلأ" نإف» :لاق ءاهيلع هحرش يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيش مهنمو

 دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع ءلضفلا يبأ .مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلا خيشلل "ةركذتلاو ةرصبتلا"ب

 .(86 ١/ :يراصنألا ايركزل " ينارعلا ةبفأ نشب يابا حف .«يقارعلا ميهاربإ نب ركب يبأ نب نمحرلا

 ؛هتموظنم مسا ىلإ "ةركذتلاو ةرصبتلا"ب راشأو» :هّصن ام ءقباسلا تيبلا حرش يف اضيأ لاقو

 ٩۳( /۱ :يراصنألا ايركزل "يقابلا حتف")

 بقل ىلإ "ةركذتلاو ةرصبتلا"ب ريشأو» :لاق هسفن تيبلا حرش يف يواخسلا ظفاحلا كلذكو

 ١/ 1١8( :يواخسلل "ثيغملا حتف") «"ةموظنملا هذه

 ظحل") ."ةركذتلاو ةرصبتلا"ب ةايسملا "ةيفلألا"وة :يقارعلا تافنصم َرَكَذ ام دنع دهف نبا لاقو

 ١5٠( :ص .دهف نبال "ظافحلا تاقبط ليذب ظاحلألا
 يدتبلا ةرصبت"» :لاقف «حالصلا نبا مظن نل هركذ يف ناملكورُب لراك قرشتسملا كلذكو

 "يبرعلا بدألا خيرات") «يقارعلا ميحرلا دبعل "يقارعلا ةيفلأ" وأ "ةمهلا دصاقملا" وأ "يهتنملا ةركذتو

 .(۲۰۸ ٦/ :نایلک وربل

 ًالوكشم كيورسح يزاغل ةطوطخملا هتخسن هجو ىلع باتكلا مسا نإف مدقت ام ىلع ةدايزو
 ةنس اهمظان ةايح يف اهنم غرف دقو :"ثيدحلا مولع يف ةركذتلاو ةرصبتلا ٌباتك" :اًيلج اًحضاو

 .0717 :ص «يطايرفلا زئادلا يبرعلا :قيقحتب "يقارعلا ةيفلأ") :رظنا .. ه5

 نأ نم نيفئصملا ضعب ركذ اف ."ةركلتلاو ةرصبتلا" اهمسا ا جوک الم نمو

 "ةفرشملا ةنسلا بتك روهشم نايبل ةفّرطتسملا ةلاسرلا") يف ايك "رثألا ملع يف ر ردا مظن" اهمسا

 "ثيدحلا حلطصم رسيت"و ١« :ص يلع دامعل "رسيملا ثيدحلا حلطصم"و ء716 :ص «يناتكلل

 ًاطخو مهو وهف ٣۳ :ص ءوهز يبأل "نوثدحملاو ثيدحلا"و ء٤٠ :ص «ءناحطلا دمحأ نب دومحأ

 يذلا رحبلا" هباتك يف هسفنب يطويسلا لاق اك يطويسلل "رئألا ملع يف رردلا مظن" باتك نأل ؛ضحم

 ١/ ٠٤٠١. :"ةرهاقلاو رصم خيرات يف ةرضاحملا نسح"و 377“ ١/ :"رثألا ةيفلأ حرش يف رخز

 "تابثألاو سراهفلا سرهف"و ء۳١۱۹ /۲ :"نونظلا فشك") يف يطويّسلا ىلإ اًضيأ َبِسْنو
 .۲ :ص ءينالُقلل "تافنصملا ديناسأ عفر يف رمثلا فطق"و ا ٠16 /” :يناتكلل

 ةريسلا يف يقارعلل ىرخأ ةيفلأب مهيلع رمألا هابتشا ببسب نيفنصملا نع عقاولا أطخلا اذه لعل :لوقن

 :يف ةلاّحك اضر رمعو 0744 /7) :"مالعألا" :يف يلكرزلا اهركذ "ةيِّسلا رردلا مظن"ب ةاّسملا ةيوبنلا

 :يف اشاب ليعامسإو (1951/7) :"نونظلا فشك" يف ةفيلخ يجاحو ٠١١( /۲) :"نيفلؤملا مجنعم



1۰0 

 ثيدحلا لهآ نم ٌةعامج َّنأو ءدحاو ٍظفلب ةفينح وثب مهو ةليبقلا ىلإو "ةفينح يأ" بهذم

 بعذملل ةبسّنلا يف ِءاي ةدايزب امهنيب َنوُقَرَقُي "”ٌييمدقملا "رهاط نب دّمحم لضفلا وبأ" مهنم

 نع الإ نيّيوحتل ١ نم حا نع كلذ دچا د :"7”مالّصلا نبا" لاق هّنأو «"ٌيفينح 5 :نولوقيو

0) 

(1) 

 )١/ ١ ٥(. :"نيفراعلا ةيده"

 مهنمف «حرشلا اذه مسا ديدحت يف بارطضالا نم ءيش سانلا ىرتعا دق :ةيفلألا حرش (ب)
 حرش" هيمسي نم مهنمو «' يقارعلا ةيفلأ حرش" هيمسي نم مهنم و ؛"ثيدحلا ةيفلأ حرش 2" '

 .ًالوأ مظنلا ةيمست يف فالتخالا ىلإ هلك كلذ درمو «' 'ةركذتلاو ةرصبتلا

 كرتو ءاذه هحرش ىلع اَهَلَع نوكي مسا ىلع هحرش ءانثأ يف صني مل يقارعلا نأ انه قيقحتلاو
 ةرصبتلا حرش" يف امك حلطصملا يف هتموظنم ىلع حرش اذه نأ اًقلطم ركذ امنإو ءمسا نودب اذه هحرش

 براقي ايف حرشلا اذه يف هيلإ وزعي ناك امدنع _ هسفن يقارعلا ظفاحلا لب (1//91) :"ةركذتلاو

 روتكدلا :قيقحتب "ةركذتلاو ةرصبتلا حرش") :رظنا (ريبكلا حرشلا) :هلوق ىلع ديزي ال نطاوم ةرشعلا
 .هل لقتسم مسا نودب هنتم ىلإ بوسنم حرشلا اذه نأ تبثف (74 ١/ :رهام خيشلاو فيطللا دبع

 «"يقارعلا ةيفلأ حرش" وأ "ثيدحلا ةيفلأ حرش" هومسأ نيذلا نأ لاقي نأ نكمي اذه ىلعو

 اي حرش" باتكلا مسا نأ حجارلا نكلو ؛هفلؤم ىلإ وأ هنف ىلإ هوبسنف

 .افنآ هانتبثأ امك " ةركذتلاو ةرصبتلا"ب مظنلا

 :"مالعألا" يف اك "ثيغملا حتف"ب حرشلا اذه ةيمست يف اًضحم أطخ نيفئصملا ضعب أطخأ دقو :ةدئاف

 :"نيفراعلا ةّيده" و ١١1۸( /۲) :"تاعوبطملا مجعم" و ٠١١( /1) :"نونظلا فشك" و 244 /)
 . كلذ ريغو (؟51/1) :"يشاوحلاو حورشلا عماج"و (077/1)

 نب دمحم ريخلا يبأل "ثيغملا حتف"ب ىمسملا ةيفلألا هذه رخآ حرشب مهيلع هبتشا رمألا لعلو
 ءوضلا" يف هسفنب يواخسلا هركذ ايك (ه907 :ت) يواخسسلا نيدلا سمش دمحم نب نامحرلا دبع

 (؟4/؟) :"بهذلا تارّدَش" يف دامعلا نباو )١١/48( :"عماللا

 .ءاحلا باب .هال :ص (طْبَّضلاو طْقّتلا يف ةلئاهتملا طخلا يف ةقْفملا باسنألا) "فلتخملاو فلتؤملا" :هباتك يف
 نبا"ب فورعملا «ييدقملا دمحأ نب يلع نب رهاط نب دمحم لضفلا وبأ وه "يسدقملا"و

 ء۸۷٨۲ ٤/ :"نايعألا تايفو" ٠١١ /18 :"ءالبنلا مالعأ ريس" ) .(ه ٥١۷ :ت) ينابيشلا "ينا رسيَقلا

 ۱۷١/١(. :"مالعألا"

 عبارلا عونلا «459 :ص «"حالصلا نبا ةمدقم'"ب فورعملا ؛'ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم" :هباتك يف

 .اهوحنو باسنألاو ءامسألا نم قرتفملاو قفتملا ةفرعم :نوسمخلاو

 نبا"ب فورعملا ءرصنلا يأ نب ىسوم نب نمحرلا دبع نب نايثع رمع وبأ وه "حالصلا نبا"و

 هيمسي نم



 Mm) < ّيرابنألا نب ركب يبأ"

 ٍريونَت حش يف راَكْفألا عْئاَدَبَو ٍاَرْسَأْلا ٍنْئاَزَخ نِ لوألا زا 4 یز
 و بال َناَنِع ُتْفَرَصَف ٍراَبك ِتاَدْلَجُي ِرْشَع يف ُهنرُدَق ,راحبلا عاج راتمنألا

 اذه بك قاف يذلا ءراتمبألا ريونت حرش يف اتخلا رذلاب هيمو اتصالا را 0

 .راصتخالا حيجنمتلاو طلا يل نقلا

 امج لك وأ ءلوقلا وقم بص لحم يف باتكلا رخ ىلإ ةلمحلا 4ض اتل :ەلوق]» ]>+[

 "زب" نالوق امهو لع هل سيل وأ لح هل لوقما ءزج َّنأ ىلع ًءانب صن اهل باتككلا نم

 عمجلا يف ُبَلْقُت ةدئاز اهّفلأ ٍةنازخ ٌعمج نئارخلا 9(4"رارسألا نئازخ" نم :هلوق []

 ."دئالق" ک زمه

 :0)"ةيفلألا" يف

 ةركذت" 0775/8 :"يكبشلا تاقبط" :747 /" :"نايعألا تايفو") .(ه5847 :ت) "حالصلا

 .(1151 7/7 :"نونظلا فشك" ء١ ٤/ ٤١١ :" ظافحلا

 «هيلإ لصن مل "وحنلا يف يفاكلا" مساب ًاباتك هل نأ الإ ةعوبطملا هتافلؤم نم هيلع انرثع اميف هيأر ىلع رثعن مل )1(
 :ص) "ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم" يف "يفاكلا" هباتك ىلإ ًايزعم يرابنألا نبا نع حالصلا نبا هلقن دق و

 1١١« :ص) :يوونلل "ريسيتلاو بيرقتلا" يف اًضيأ روكذم لقنلا اذهو (نوسمخلاو عيارلا عونلا .6

 عبارلا عونلا ,8”87 /؟) :يطويسلل "يوارلا بيردت"و (قرتفملاو قفتملا :نوسمخلاو عبارلا عونلا

 (هيلإ بوسنملا يف اقرتفي و ظفللا ثيح نم اقفتي نأ عباسلا مسقلا :قرتفملاو قفتملا :نوسمخلاو

 ةهزن") .(ها"8 :ت) يرابنألا ءراشب نب دمحم نب مساقلا نب دمحم ركب وبأ وه "يرابنألا نبا"و

 ةفرعم ىلإ بيرألا داشر)) "ءابدألا مجعم" «141/ :ص «يرابنألا تاكربلا يبأل "ءابدألا تاقبط يف ءابلألا

 .(70/4 /16 :"ءالبنلا مالعأ ريس" ؛6 41/ /7 :"نيفلؤملا مجعم" 1514/7 :(بيدألا

 2١1/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") ها اهلئاسم بلاغ نمل اذه عمج يتلا نوتملا راحبلاب دارأ (؟)

 .(ةمدقملا

 .ةمدقملا ء١١ ١/ :" ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (*)

 رارسألاب هقفلا هّبشف ؛هعيرافتو هماكحأو هقفلا رارسأ :يأ ءآلوأ هئدوسم بتك يذلا حرشلل مسا (4)
 .(ةمدقملا ١١1/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .ّلك ىلع ةظفاحملا عماجب

 .لادبإلا 18٠ :ص «"وحنلا يف ةصالخلا" :ةاّسملا ."فيرصتلاو وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ" (5)



 دئالقلاك لثم يف ىَرُي اًرمه دحاولا يف اًثلاث ديز ٌدملاو

 درفملا يف "ءايلا" ّنإف ؛شياعم وحن فالخب ٍتحت نم نيّتَطْفنِب ءءايب ال ةزمهب ُبَتْكَتف

 ."قاْزّرلا دبع نبا" اہ تف لص 3

 ةدئاف

 وأ حتفلاب نآَرقْيأ ةعصقلاو ةنازخلا نع َلْيس هّنأ "””دوعّسلا يب يتفملا فئاطل نم

 ةعْضَقلا ريْكَت الو ةنازخلا حتت ال» :هلوقب باَجأف ؟رسكلاب
 هأدتيا : َءيٿلا َعَدتبا نم .ةعيدب مج (مئادبو :هلوق# [:5]

 ىركفلاو ةّرُكِفلاك ءىّنلا يف رظنلا لايعإ :َُتْفِو ءرسكلاب ركف عج راكفألا :هلوق# [؟]
 ا

 هَعَدَتِبا ام وأ ءعضولاو بيكرّتلا نسحو ثاحبألا نم هركفب هَعَدَتِبا ام ٌدارملاو

 اهّدعب اَمأ َةيِمَلَعلا لبق ملعلا ءازجأ يناعمل نايب اذهو ةّيِعرَّكلا ةّلدألا نم هطبئَتساو ءُدهَتجملا

 باكا فل نيعلاب

 فذح ىلوألاف الو ةّيفرظلا نع ُتَحْبُي الف مّلَعلا ِءْرُج نم ناك نإ €حرش يف :هلوق# 7

 ."ط" هدافأ «ةرياغملا ىِضَتقَي ةيفرظلا ٌرهاظو ءحرّشلا ٌسفن وه "رارسألا نئازخ" ْنآل " يف

 :دوه] (اَهيِف أوُبْكَرَأ ٌلاَقَوِل - ىلاعت هلوق "مهضعب هيلع لمحو "ين" دارت دقو :ٌلوقأ

 .(مكالا :ت) ناّيجلا يئاطلا نيدلا لامج ؛كلام نب هللا دبع نب هللا دبع نب دمحم وه "كلام 0

 فشك" ؛159/7 :"ةبهُش يضاق نبا تاقبط" 4٠١ /۳ :ةلاكك اضر رمعل "نيفلؤملا مجعم
 ارك :يطويسلل "ةاعولا ةيغب" ١

 )١( :ص «"ةيهبلا دئاوفلا) .(ه9447 :ت) يداعلا دوعسلا وبأ ىلوملا .ىفطصم نب دمحم نب دمحم ۸١

 :"بهذلا تارّدَش" ٠١/  284:"ةرئاسلا بكاوكلا" ۳/ ٠١ :"مالعألا" 09/1(.

 .دوعسلا يأل ًايزعم (ةلمهملا ءاحلا فرح :24 /7 :يبحملل "رثألا ةصالخ") يف ةروكذم ةلوقملا هذه (1)
 ."ركف" :ةدام ءاقلا لصق «ءارلا باب ء۸١٥٤ :ص «"طيحملا سوماقلا" (۳)
 .ةدايزو فذحب ءةمدقلا ۲ ١ :" ردلا ىلع يواطحطلا ةي ةشاح" (4)

 ريسفت" ء١٠ ىلإ ١ :تايآلا دولا ةروس ١/ ۲۲٠ :يسُلَدنألا نايح يأل "طيحملا رحبلا") :رظنا ()



 م٠١4

 ِصاَضِقْلا يف ْمُكَلَو) لثم ٌةيزاجم اهيف ةّيفرظلاو اَلاح يفوذحمب َنَلَعَتَت نأ ٌنكمُيو ١[-
 َنإف ّيِمَلَعلا لبق ّلصألا ىنعملا ىلإ اًرظن روكذمب هقْلَعَت نكميو -[11/4 :ةرقبلا] "َيَح

 صعب ىدا اذهو «ةّيعبتلاب ٌةيلصألا يناعملا اهعم ظَحالُي دق ءظفللا اهم ُدارملا ناك نإو مالعألا
 دنع "حی دولتلا ةيشاح" ق يبلج ةرسح " ىواؤأ "0" ليِصَملا ىا ڪار - ركب ابأ گلا

 . "ميلا قاقح فشك ىلإ يولتلا"ب موسولا هلوق

 ريغ نم لوعفملا ُمساو هِدّلَجُم ٌعمج ٌثادّلجم «ٍرايك ٍتادّلجم رشع يف هّترّدق :هلوق# [*4]
 ّنأل ؛ٌءازجأ ٌدارملاو ءِتاَبوُصْنَمو نورو ار و م ج اذإ لقاعلا

 مات نأ َرَدَق «هنم لوألا ءزحج لا صيب ا ِهّنإ :يآ ” ط" ةدح ىلع دلج يف عضوي ءزجلا نأ ًةداعلا

 يف َلَصَو هّنأ» هريغو ”'ٌيَبحملا' ٌرَكَدو «رابك ٍتادْل رشع لبي هنم يي ام اونم ىلع باتكلا

 ناقتالا" «4 4 ىلإ 75 :تايآلا ,دوه ةروس ۲۲ ٤/ :(ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ) "يروباسيتلا
 :"كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش" «نوعبرألا عونلا ء١١٠١ /۳ :يطويسلل "نآرقلا مولع يف

 .(رجلا فورح 38/7

 ةروس ء۲١1۲ ١/ :"يواضيبلا ريسفت" ء١1۷۹ :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠٠٠/۲ :"نوصملا ردلا" :رظنا )١(

 .(ءافلا فرح «لوألا بابلا ۱۸۲ ١/ :"بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم" ء١٠۱۸ :ةيآلا «ةرقبلا

 مهو «لاتقلا دشأ دليوخ نب ةحيلط يدي نيب نولتاقي اوناک «مهریغو يرازفو نافطغو دسأ ونب مه (؟)

 مهريغو ءيط لئابق و ليخلا ديزو متاح نب يدعو ."ركبابأ" نونعي ليصفلا ابأ عيابن ال هللاو :نوداني

 نيبو ديلو نب دلاخ نيب يرجت برحلا تناكو .هلبق اولتاقي ملآلاتق ديلو نب دلاخ يدي نيب نولتاقي

 ءالد :ص «يدقاولل "ةدرلا باتك") :رظنا ..-ُهْنَعَكَيلَعَر - قيدصلا ركب يبأ دهع يف دليوخ نب ةحيلط

 فالختسا ء۳۳ - ٤١١ :ص «نابح نبال "ءافلخلا رابخأو ةيوبنلا ةريسلا" ؛لیلاهدبع نب ةءاجف ركذ

 ةريس ؛٠40 /4 :"ةياهنلاو ةيادبلا" «ةدرلا لهأ برح لوأ 2٠7/١ :مثعأ نبال ' 'حوتفلا' «ركب يبأ

 . (ةدرلا لهأ لاتقل ديلولا نب دلاخ

 .ةدايزو فذحب ءةمدقملا ١/ ١١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 .ةمدقملا 2 :ص «حيولتلا ىلع يبلج نسح ةيشاح ()

 (لصف :ةدام «طيحملا سوماقلا «لصف :ةدام «برعلا ناسل) .همآ نع لصف اذإ ةقانلا دلو :ليصفلا (0)

 (ركب :ةدام ءطيحملا سوماقلا ءركب :ةدام .برعلا ناسل) .اهنم ىتفلا وأ ةقانلا دلو :ركبلاو

 .ميملا فرح 517/4 :"رثألا ةصالخ" :يف (5)



۱۰۹ 

 ءرجلا اذه هنم فلأ اهَّنإو ءاضيأ ةدوسملا يف هلُمكي م هنآ ٌرِهاظلاو «رتولا باب ىلإ باتكلا اذه

 ملعأ ىلاعت هللاو ءطقف هِضيَب يذلا

 :ةيانعلاو ءسرفلا ماجلب ّلِصُو ام :رسكلاب نانعلا «ةيانعلا َنانِع ٌتفرصف :هلوق# ]٠١[
 ةروصب ةيانعلا ةيبشتو «هئدصق اذإ اّيْنَع اًنالف ٌتيَنَع لاقي :"7تثيدحلا ةياهن" ينو .دصقلا

 ٌركذو ةَيلييخت ٌةراعتسا نانعلا ٌتايثإو «ةيانكلاب ٌةراعتسا بولطملا ىلإ لاصيإلا يف سرفلا

 ."قاْزّرلا دبع نبا" .ها "””ةيانعلا" باتكب ٌماهيإلا هيفو «ٌحيشرت فرَّضلا

 .7"رارسألا نئازخ" يف ام راصتخا ةهج :يأ «راصتخالا وحن :هلوق# ]١[

 وأ راصتخالا نم ٌدوخأملا َرَصَتْخْلا اذه ُتْيَمَس :يأ راتخُلا رّدلاب هتيكسو :هلوق ([13

 هسفتب لوألا :نيلوعفم ىلإ ىدعتي "ىّمَس' ع اذه ضييبت» :هلوق يف َمدقتملا َحرَّشلا

 امو» :9"رجح نبا" لاق .اًدّمحم ينبا ٌتيمَس :يف اك هسفنب وأ ءانه اك رجلا فرحب ناّثلاو

 يبأل "ينع" :ةدام ,نونلا عم نيعلا باب ءنيعلا فرح ء١٠ /۳ :"رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا" (۱)

 نبا"ب فورعملا ءنيدلا دج دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دمخ نب دمح نب كرابلا تاداعسلا

 فشك" ٠١ /۲ :"ةبهش يضاق نبا تاقبط") .(ه ٠٠١ :ت) يعفاشلا «يرزجلا «ينابيشلا «"ريثألا
 .(۱۹۸۹ /۲ :نونظلا

 :ت) يفنحلا «يربابلا ءيمورلا «نيدلا لمكأ ءدومحم نب دمحم نب دمحمل "ةيادملا حرش ةيانعلا" (؟)

 .(ه04 947" :ت) ينانيِغرلا يناغرفلا نيدلا ناهرب ركب يبأ نب يلع نسحلا يأل ةيادهلا هب حرش ( ه7

 3١1717(. /؟ :"نونظلا فشك" ء186١ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا")

 .ريسي رييغتب ؛ةمدقملا ١/ ١١ :" ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح " (۴)

 ءيلع نب دمحم نب دحأ سابعلا يبأل يهو «فرصتب «ةمدقملا ١/ ٠٠١ :"جاهنملا حرشب جاتحيملا ةفحت" :يف ()

 ريغ :ليقو ه٤۹۷ :ت) يعفاشلا يّكملا مث د ءيرصملا يمتيفا رجح نبا"ب فورعملا نيدلا باهش

 مجعم" 0774/١ :"مالعألا" ء١۱۸۷ /۲ :"نونظلا فشك" ۵٤١/۱۰ :"بهذلا تارّذَش") .(كلذ

 .(؟ 91/١ :"نيفلؤملا

 ريهشلا ءدمحم نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ هنإ اولاقف ءراتحملا درل نيققحملا ضعب انه مهوو
 :يبلح ةمعط ديجملا دبع قيقحتب "راتحملا در ةيشاح" :يف اك (ه840؟ :ت) "ينالّقسَعلا رجح نيا"ب

 .هانركذام باوصلاو ؛ةمدقملا 06 ١/
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 َرْظُن نإ :هّنأب هيف ٌسِقْوُت ص خش ٌملع مولعلا ًءاسأو «سنج ٌملع بّتُكلا ًءارسأ نأ نم ٌرهتشا

 اّمأو ."”يصخش ٌملعف ّقرعلا داحتالل َرِظُت نإو ءسنج ملع امهالكف هلم دّدعتب ءيّتلا دّدعتل
 ها يجرم الب حيجرتو مكن يهن ٌةفرفتلا

 ٌركؤي يذلا :ٌراتخملاو .ريثكلاو ليلقلا ىلع ٌقدصي سنج مسا وهو ءرهوجلا :ردلاو

 "زس" داف :هريغ ىلع
 اذهو 7م" .ها ."راتخملا ٌرّدلا" ل ال "راصبألا ريونت" ل ٌثعن 4ّقاَق يذلا :هلوقط [0]

 سيل "راتخملا ّرّدلا" نم لاح ٍفوذحمب ٌقّلعتم «راصبألا ريونت حرش يف» :هلوق َّنأ ىلع ءانب
 ايك ةّيِوَلَعلا لبق ام ىلإ هيف ٌرَظْنُي دق هنأ ىلع فص ال مّلَعلا ءزج نأ ُدِرَي الف هِمَلَع ءزج

 .مُهفاف «”'هانمّدق

 «نونفألاك ءىّتلا نم ُبرقلاو ءلاحلا ٌنفلا» :"سوماقلا" يف «ّنفلا اذه :هلوق 3
 . مولعلا نم ٌعون هّنأل ؛ٌملع انه هبٌدارملاو .ها «ٌنونفو ٌناتفأ :هعمج

 ريرحتلا ٌنسح انه هب ٌدارملاو «””شٌسوماق" مزحلاب ظفحلا وه «طبّضلا يف :هلوقظ [هه]
 .موزحملا لملاك ًطوبضم وهف «ريبعتلا ةناتمو

 َرَدَن ام الإ ةَححَصُملا لاوقألا ركذ يأ «حيحصقلاو :هلوق# ([01]

 ةماسأك «هنيعب دحاوب صتخم ريغ هلك سنجلا لوانتي :يأ ءاّسنج نيعم ءيشل عضو ام :يسنجلا مّلعلا )١(

 .سرفلا كلم نم ىلع ىرسكو دسألا ىلع اًءلع
 دحاو درفب عضولا لصأ يف اًصوصخم :يأ ءاًصخش نيعم ءيشل عضو ام :يصخشلا ملعلاو

 عماج «نيعلا فرح 21718 /7 :مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك) .داعسو ديعس و دلاخك

 (ملعلا مساو سنجلا مسا ؛هماسقأو مسالا 0 :ينييالغلا ىفطصم خيشلل ةيبرعلا سوردلا

 ةيشاح") .يواطحطلا مالك نم وهف ءيقب امو «"جاتحملا ةفحت" :يف رجح نبا مالك ىهتنا انه (؟)

 .ةمدقملا ء١١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا

 .فرصتب ءةمدقملا ١/ ١١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 .ةمدقملا ب ١/ :ق ء"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" )£(

 ."حرش يف" :هلوق [5/] :مقر ةلوقملا يف (5)

 ."نئف" :ةدام ءافلا لصف «نونلا باب ء۱۲۲۲ :ص < 'طيحملا سوماقلا" (0)

 ."طبض" :ةدام .داضلا لصف ءءاطلا ب باب ۷۵ : : ص ۽ "طيحملا سوماقلا" )¥(



١1١ 

[o¥]حيحصتلاو ريرحتلا نسح عم وهف ؛ةأائثعم دقت 4راصتخالاو :هلوق»  

 .ليوطتلا نع لاح

 نم ياهنألا ةَلَسْلَسُم يامال ةَحْنَمُم هب ملل اذه ُةَضْوَر ْتَحْضَأ ْدَقَل يِرْمَعْلَو

 ر انِحْيَس َحْيَسِل َراَكْفأْلا ديت قيقذت ٌُرْئاَخَذ هبِئاَرَع ْنِمَو زا قيفحئلا ثار هيئاجع
 يأ

 .ٍراّيخأْلا َنيِرْجََتُمْلا ٍةَدْمُع ّيِزَعْلا َيِشاتُْمكلا هللا ٍدْبَع نب ِدَمَحُم مالسإلا خْيَش

 هب فلخلا مكحو غل ةانعم :"يرمعل" ةملك :بلطم

 حفلا نأ الإ ءاقبلا :حتفلاو ٌمَضلاب ٌرْمَعلا» :"7برغملا" يف لاق «يِرْمَعَلو :هلوق# 3

 ىلع هعافتراو نلَعفأل هللا ٌرْمَعِلو َكٌرْمَعَل :لاقي ءٌمَضلا هيف ٌزوجي ال ىّتح ءمَسَقلا يف َبَلَغ

 .ءادتبالل ُماَللاو فانئتسالل هيف واولاو « ينيمي وأ يِمَسَق :يآ :هأ «ٌفوذحم هريخخو ءادتبالا

 نع ُىِهْنلا ثيدحلا يف ًءاجو «رداصملا ّباصتنا َبِصُن «ُماَللا طقس اذإو» :" سوماقلا" يف لاق

 © ها « هللا ٌرْمَعل :لوق

 ."رصتخملا" :هلوق [؟1"] :مقو ةلوقملا يف )١(

 رفظملا يبأو حتفلا يبأل «"رمع" :ةدام ءميملا عم نيعلا ؛نيعلا باب «ىل /7 :"برغملا بيترت يف برغملا" (؟)

 .(ه١١11 :ت) يفنحلا ءيزّرطملا ءيمزراوُخلا نيدلا ناهرب ءيلع نبا مراكملا يبأ ديسلا دبع نب رصان

 ١/ ۱۷٤۷(, :"نونظلا فشك" ء۲۹۱۸ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا”)

 .ريسي ريغتب "٠ رمع" :ةدام «نيعلا لصف ءارلا باب ء٤ ٤ ٤ :ص "طيحملا سوماقلا" (۳)

 ناسل ىلع اهب فلحلا درو دقف «هفالخ اندجو لب ؛هللا رمعل :ءرلا لوق نع يهنلا ثيدحلا يف دجن م ()

 ةبطخ يف اعوفرم رماع نب طيقل نع ١1707( :مقرب) :هدنسم يف دمحأ جرخأ هباحصأو -ةلَي- يبنلا

 الإ ءْيَع نم اَهرْهَظ لع عَ ام كه رمل ُةَحِئاَّصلا ُتَعَبَت مك متل ام َنوُدبْلَت) :اهيفو «- كك - يبنلا
 (1757037 :مقرب هللا رمعل :لجرلا لوق باب ؛روذتلاو ناهيألا باتك) :هحيحص يف يراخبلاو (َتاَم

 .هزاوج ىلع ثيدحلا اذهب دهثتساف هللا رمعل :لجرلا لوق باب :هلوقب هل يراخبلا بوب دقف

 يف هثيدحو “ةت رمع انديس وحن ءةباحصلا نم ددع ناسل ىلع اهب فلحلا دروو
 يآ انديس و ۱۱۸١( :مقرب «جحلا يف بيطلا يف ءاج ام باب «جحلا باتك) :كلام مامإال "اطول"

 ىلع يلصملا لوقي ام باب ءزئانجلا باتك) :كلام مامإال "طولا" يف هثيدحو ةي - ةريره
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 ياي نأ فتصملل يبني ناك ام اذه ىلعف» :"هابشألا ةيشاح" يف "يومحلا" لاق

 فلم نأ روج ال » :"يناتسهقلا" ل "ةياقتلا حرش" يفو .ها ؛هنع ّيهنملا لهاحلا مسقلا اذهب

 هيف بلا نف تدي نأ ُبِحِي لب يبي نأ هل سيل َفَلَح اذإو «نالف ُرْمَعَل :ُلاَقُيو «ىلاعت هللا ريغب

 .ها 7” يِبعّشلا ةيافك" يف امك مهضعب دنع ٌرفك

 يِرْمَعل :هلوق» :7"لّوطملا ةيشاح" يف "يبلج ٌنسح"' مولا ُلضاف لاق نكل :ٌلوقأ
 هللا ريغب هيف َمِسقأ امم هلاثمأ اذكو ءِيِرْمَع ٌبِهاول :يأ ءفاضملا فذح ىلع َلَمْحي نأ ٌنكمي

 :ىلاعت هلوقك ىلاعت
 هرئاظنو [؟ :سمشلا] (َرمَمْلاَو) [؛ :سمشلا] (ِليَلَو) ١[ :سمشلا] (سْمَّشلَأَو

 مَسّقلا ةروص ٌركذ هلاثمأو يرْمَعل :مهوقب ُدارملا نوكي نأ نكميو .خلإ سمّشلا برو :يأ

 ديكأتلا نم ٌملسأو «تاَدّكؤملا رئاس نم ىوقأ هّنأل ؛طقف هجيورتو مالكلا نومضم ديكأتل

 يف هب ىلاعت هللا ريغ ةيبشتو ٌيعرّشلا َنيميلا ضرغلا سيلو هب ّرِبلا بوجول ىلاعت هللاب مسقلاب

(1) 

0 

002 

0 

(0) 

 (ةمدقملا ء0۹ )١/ :روفرف حلاص دمحم نب نيدلا ماسح روتكدلا هدافأ ۷۷١( :مقرب ءةزانجلا

 رثكأو «ةيفنحلا نوتلا بابرأ لج نأ ىرن اذلو ءهنم وهس وهف ؛"طيحملا سوماقلا" بحاص هركذ ايف

 «ناييألا باتك «۷۳ :ص «يبلحلل "رحبألا ىقتلم") :رظنا ؛نيميلا ظافلأ نم هودع مجاعملاو ةغللا لهأ

 ءاثيمي نوكيال امو ائيمي نوكيام باب «ناييألا باتك غ94١٠ :ص ء«ينانيغرملل "يدتبملا ةيادب" ءلصف

 'راتخملا ردلا" «مسقلا ظافلآ ماكحأ :لصف «نايألا باتك ء۳٦ ٤/ :يلصوملل "راتخملا ليلعتل رايتخالا'

 :ةدام «نيعلا لصف «ءارلا باب ءال55/؟ :يرهوجلل "حاحصلا" «ناييألا باتك 78١ :ص ءيفكصحلل

 «"رمع" :ةدام ؛ميملا عم نيعلا باب «نيعلا فرح ؛748/ :"رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا" رمع

 (نيعلا فرح ء۹٤۷٤ /۷ :يريمحلا ناوشنل 'مولكلا نم برعلا مالك ءاود و مولعلا سمش"

 .ةمدقملا ء٥٤ ١/ :"رئاصبلا نويع زمغ"

 يرصملا "ميجن نبا"ب ريهشلا دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا نيز :"رئاظنلاو هابشألا" بحاص هب دارملا

 ,(ه۹۷۰ :ت)

 .نايألا ب اتك ۲۸۱ /۱ :"نیرحبلا يشاوحو زومرلا عماج"

 .يفنحلا يبعشلا رمع نب دومحم رفعج يبأ يضاقلل ظعاوملاو تادابعلاو هقفلا يف "يبعشلا ةيافك"

 .هتافو ةنس ركذُت مو ؛707/7 /7 :"نونكملا حاضيإ")
 .ةمدقملا ءب ١4/ :ق :"لوطملا ىلع يبلج نسح ةيشاح"
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 هب حرص اک ٌةوركم لجو رع هټافصو یلاعت هوسا ریغب فلحلا ّنأ هيلع َدِرَي ىّتح «میظعتلا

 هنآ "واقتعاب ناک نإ ٌرفك هنآ "انخياشم مالک نم ٌرهاَظلا لب « "لسم ح رش" يف "يوونلا"
 و

 مسقلا ةروص ٌرْكِذَو «9ءالضفلا ُضعب هب َحّرَص اك هنودب ناك نإ ٌمارحو هب بلا ُبِجي ٌففِلَح

 ل اح ا دعوي و والا

 -[7 :رجحلا] (َنوُهَمْعَي َمِهِتَرْكَس يفَل َمُهَّنِإ َكْرْمَعَل) لئاق نم َّزَع لاقو «هيبأو حلف دقا

 هل ۵ا لع متل قلم اذكو تتل عسر لم ير انه

 هركذ امك اًريثك "راص" ىنعمب د "ىحضأ" قو «تَراَص :يأ تحض :هّلوق# ]ء4[

 شالا

E #بشُعلا نم ٌةضوّرلا «ملعلا اذه ٌةضور :هلوق": ]1٠[ 

 .هللا ريغب فلحلا نع يهنلا باب ؛ناهيألا باتك ء١ 5/1 :"جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا" 00

 در") .هبهذم ءايلع نم -هللا همحر- ةفينح ابأ مامإلا كردي مل نم :ةيفنحلا حالطصا يف خياشملاب دارملا (؟)

 :يونكلل "ةياقولا حرش لح يف ةياعرلا ةدمع" «فقولا باتك ء«نيدباع نبال "راتخملا ردلا ىلع راتحملا

 .(ةيهقفلا بتكلا علاطي نمل ةعفان دئاوف يف ةسماخلا ةساردلا ءةمدقملا ١

 هح ر- ةيادملا بحاصك ؛هنع مهضعب جرخت دق نكلو ؛ةيفنحلا ءارلع ىدل ماعلا حالطصالا وه اذه

 «يونكلل "ةيادلا ةمدقم) .دنقرمسو ىراخبب نم رهنلا ءارو ام ءايلع "انخياشم" :هلوقب ديري ثيح -هللا

 .(ةدعلا باب «قالطلا باتك «؟47 /4 :مايهلا نبال "ريدقلا حف" 0117“ :ص

 (ةمدقملا ١/ ٦١ :ف) (هداقتعاب) "م" يف (9)

 (ةمدقملا هب /٠0_أ/٠5 :ق /1) :رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا يف يلعبلا يجاتلا هحرص ايك (4)

 «مالسإلا ناكرأ دحأ يه يتلا تاولصلا نايب باب «ناهبإلا باتك) :هحيحص" يف ملسم هجرخأ (0)

 ."هننس" يف دوادوبأو ءاعوفرم هللا ديبع نب ةحلط نع هيبأ نع لهس يأ ثيدح نم 4-١1( :مقرب

 (؟؟80؟ :مقرب ءابآلاب فلحلا ةيهارك يف باب روذنلاو ناريألا باتك)

 .اهتاوححأو ناك ۲۲۵ /۱ :"كلام نبا ةيفلأ ىلع هحرش" يف (5)

 حرش.(ه٠٠4 :ت) يعفاشلا ينومشألا نيدلا رون ءىسيع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ وه ينومشألاو
 :ت) "كلام نبا"ب فورعملا «يناّيْلا يئاطلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأل وحنلا يف "ةيفلألا" هب

 ٠٠١/١ :"نونظلا فشك" ١/ ۲۸٠ :"ةرئاسلا بكاوكلا" ء٥ ٦/ :"عماللا ءوضلا") (ه7

 .)* * o/ :"مالعألا"

 :ةدام :"برعلا ناسل") .باّشْعَأ :بُشُعلا عمجو بشع :هتدحاو ءبطرلا الكلا -مضلاب- :بشعلا (0



1 

 :””ءاملعلا ضعب لاق اذلو ءعضولا لصأ يف اهانعم اذهو ءاهيف ")ءاملا ةضارتسال 2”ءاملا عقنتسُم

 «ةيانكلاب ةراعتسالا ليبس ىلع ناتسی ةقفلا بَ ,راهزأو راجشأو وايم ٌتاذ ٌضرأ ةضوّرلا

 ةيوقت هب اًدوصقم هانعم ىلع اّيقاب ةّيليبختلل وأ ةّينكملل ٌحيشرت هدعب امو «ٌلبيخت ةضوزلا ٌتابثإو

 راهزألاب تاسلا بب ناب نع يف رر اک بسلا مئالمل ًاراعتسم نوكي نأ ٌزوجيو «ةراعتسالا

 .لييخت لّسلسَتلاو حيتفتلا ٌتابثإو ءاًضيأ ةّينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع رامنألاو

 وع "لأ" لعج ىلع اهراهزأ وأ ءاهنم ٌراهزألا َةَحَّتَمُم :هلصأ «راهزألا َةَحّتَمُم :هلوق# [11]

 مث ءفوصوملا ريمض ىلإ ٌدانسإلا ٌلّوُحَف «لعافلا نع ةباينلاب ٌعوفرم ٌراهزألاو «”هيلإ فاضملا نع
 ْمَهفاف هةَهبتملا ةفضلا ىّرجم راج ٍذئتيح وهف «ىّنعم هعوفرم ىلإ لوعفملا ٌمسا تفيض

 سمسم و

 :ةاملا لَمْلَسَم 5 وماقلا" يفو .هّلبق يذّلاك هيف ٌمالكلا «راجألا َةَلَسْلَسُم :هلوقط 3
0 

7 
 اض

 (روُدُخ يف ىرَج
[1Y]دارملاو ا اق" 4 هوجعألاو ةييِجَعلا مسالاو هب «بیجع عج © هبئاجنع ¿ن نم : :هلوق»  

 .("بشع" :ةدام :"مظعألا طيحملاو مكحملا" "بشع"

 :ةدام ء"نيعلا') هم لاطو «عمتجا :عقنتساو اًعوقيو ام عي ءالا عقن نم «ءاملا ممم :يأ (۱)
 .("عقن" :ةدام «"برعلا ناسل" ؛"عقن"

 بيذبت") .ءاملا هيف عمتجا اذإ «ءضارتساو يداولا ضارأ :لاقي هعاسّناو هعامتجا :ءاملا ةضارتسا (؟)

 .("صضور" :ةدام .سراف نبال "ةغللا سيياقم" «"صضور' :"ةدام" ."ةغللا

 "سورعلا جات" ءميملا فرح ء۳۳ ٥/ :يوانملل "ريدقلا ضيف") .امهريغو يديبزلاو يوانملا مهنم (۳)

 ها

 "ةعشأ نم" :هلوق ۲ ] :مقر ةلوقملا (4)

 ىنعمو لك يف ةسافنلا عماجب راهزألاب اًهَهّبش ةيهقفلا لئاسملا :راهزألاب دارملا :"يواطحطلا" لاق ()
 يواطحطلا ةيشاح") .هبيكارت ةفاطلو هذنْأَم ةلوهسل تبّرَقو ٌتلصح هب هلئاسم نأ :هب تحتفت اهنوك

 .(ةمدقملا ١/ ١١ :"ردلا ىلع

(Uلسلس" "ةدام ؛نيسلا لصف ءماللا باب 5 :ص .'طيحملا سوماقلا“ ". 

 ولع نم هطح :رڌځناف اردو ارد هٌردخَيو هديب ءيشلاَرّدَح نم ؛لفس لل اع نمّطحلا :رودحلا (۷)

 .("ردح" :ةدام «"'مظعألا طيحملاو مكحملا "ردح" :ةدام «"برعلا ناسل") .لفس ىلإ

 .فرصتب "بجع" :ةدام ,نيعلا لصف «ءابلا باب ء7١1 :ص :"طيحملا سوماقلا" (8)
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 هيلإ ٌفاضم '"قيقحتلا'و ًأدتبم 'تارمث"و "زات" هلوقل الص "نيو ٌةَبجْمملا هلئاسم اهب
 ادعبملا رخ" رات" ةلمجو «هليلدب ءيّقلا تابثإ ىلعو «ٌّنحلا وجولا ىلع ءيّقلا ركذ ىلع ٌقلْطُيو
 ىفخي الو .ٌلييخت اه تارمّثلا ٌتابثإو ءةرجشب ٌقيقحتلا بش ٌثيح ٌةّينكم ٌةراعتسا مالكلا يفو
 نم ُمّرلي الو ءدهتجملا دنع اهلئالدب ٌةتباثو ءقحلا هجولا ىلع ٌةروكذم باتكلا اذه لئاسم نأ

 نم مزلي ال اذكو ّةَلدألا نَتكا يف رُكذي م ِهّنأ دري ىّتح هعم هُليلد َبَنْكُي نأ هليلدب ءىّتلا ٍتابثإ

 ْمُهفاف كلذك سيل نوتملا نم هُريغ نوكي نأ ٌّقحلا هجولا ىلع ٌةروكذم هلئاسم نوک
 هب جَتَْتْسُيَو «قيقحتلاب ُداَفَتْسُي ام نأ :ىنعملاو ٌةجيِتتلاو ٌةدئافلا ةرمّثلاب َداَرُي نأ ٌروجيو

 .ةبجغملا هلئاسم نم ٌراَتحي ةّيعرّشلا ماكحألا نم
 ىلع اهداز يتلا دوجولا ةزيزعلا ةبيرغلا هلئاسم :يأ «ةبيرغ ٌعمج «هيئارغ ْنِمو :هلوق [4]
 ىّتح ءاهريغ ىلع ٌةقئافلا هئاراشإو هبيكارت ٌُدارملا وأ ءبيرغلا لُجّرلاك يهف ةَلَاَدَتْلا نوتملا

 .اهباب يف ةبيرغ ٌتَراَص
 ٌثابثإ :ٌقيقدتلاو .ظفحيو ٌراتخي :يأ ُرَْذُي ام :روخذم ىنعمب ةريخذ عج :دئاخّدلاو

 ليلدب ةلأسملا ليلد تابثإ :ليقو "دّيَسلا تافيرعت" يف اك هيرظانل هقيرط قَد ليلدب ةلأسملا

 ناك انو هلبق فرّظلاب هنع اًريخ اًريعؤم ادتبم عقاولا "رئاخذ" ٌةفص ”راكفألا دام" ةلمجو رخآ

 ءأبختو ٌةداع ٌريَتْ يتلا ٌرئاخّللا هعم َرَكَذ -ئافخلاو ضومغلا يهو -ةقّدلا نم اذوخأم قيقدتلا

 ال هتف «قيقحتلا فالخب ءاهئاحصأ اهب ُدارملاو ءاهئادتها ٌمدع وهو .راكفألا ربحت اًضيأ هعم َرَكَّذو

 .ٌةداع ٌرَهظَت يتلا ٍتارمّقلا هعم َرَكَذ اًدِلَف ءىفخي ال ٌدهاظ قحلاو ٌةَقد هيف نوكي نأ ٌمزلي

 ةخسنلا انعجارف «يرايبألا ميهاربإ قيقحتب ةعوبطملا "تافيرعتلا باتك"ةخسن يف ةرابعلا هذه دجن ملا )١(

 دمحم :قيقحتب ةعوبطملا ىرخألا ةخسنلا اذكو ءيبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمب ةعوبطملا هنم ىرخألا

 يبابلا ىفطصم :ط ءاتلا باب :4ا/ :ص «تافيرعتلا) :رظنا ءامهيف روكذم لقنلاف ءيواشنملا قيدص
 (يواشنملا قيدص دمحم قيقحتب لادلا عم ءاتلا «ءاتلا باب ٤٩« :ص ءو «يبّلحلا

 حرش يف جاتحملا ةفحت") .مهريغو ناّبصلاو ءيوناهتلاو ءيوّمحلاو ءيمّتيلا رجح نبا :هب نيلئاقلا نم (؟)
 تمدقملا 40 ١/ :يومحلل "رئاصبلا نويع زمغ" ؛ةمدقملا ۷ ١/ :يمتيلا رجح نبال :"حاهنملا
 حرش ىلع نابصلا ةيشاح" ءءاتلا فرح ١/ ٤٠١« :يوناهتلل "مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك"
 .(ةمدقملا ١/ ٤ :"ينومشألا
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 :يأ هئثم لاح وأ «"راصبألا ريونت" ل تح «فوذحمب ٌقّلعتم «اتخيش مم خيشل :هلوق# ]°[

 07 "..ها انئاك وأ نئاكلا

 ناك ْنَم ىلع َبَلَغ ٌفصولا اذهو «””مالسإلا لهأ خيش :يأ «مالسإلا خيش :هلوق# [3]
 .ءاضقلا وأ ءاتفإلا بصنم يف

 يشاترمتلا ٌةمجرت

 بيطخلا ميهاربإ نب بيطخلا دمحم نب بيطخلا ّدمحأ نب هللا دبع نب دمحم :هلوقأل [7]
 ."7” نم" .ها

 نبا حلاص خيّشلا نبا "دمحم" ْحيشلا وهو --9"فّتصملا" ديفحل ةلاسر يف تيأرو

 .«ٌيشاترمت نب ليلخ نب» :روكذملا 'ميهاربإ" دعب داز -"فتصملا"

 ءعالّطالا َريثك «ةظفاحلا ّيوق ءتْمّسلا ّنسح اًريبك اًمامإ ناك» ”7:ٌَبحملا لاق

 .ةبترلا يف هيواسُي نَم قبي ملف ةلمج ابو
 2 5 0 6 . Yn “1 OTE) فلاتل أ «
 مج «رادقملا ليلج هقفلا يف وهو ريونتلا اهنم «ةئقتملا ةبيجعلا ءلاتلا فل دقو

 ءهبُتُك عّفنأ نم وهو «قافآلا يف رهتشاف ءُدعّسلا هيف ٌقِزّرو «قيقدتلا لك لئاسملا يف َقَقَد ءةدئافلا

 .ةمدقملا هب ١/ :ق «"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" )١(

 .ةمدقملا ١7/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (؟)

 ةلأسملا نأل ؛باوصلا وه ""و "لصألا" نم هانتبثأ امو «هيف تسيل ةلأسملاو ("ح") "م"و "ب" يف (0)

 ةيشاح" :يف هلثمو «ةمدقملا ءأ /7“ :ق ١/ :"راصبألا ريونت حرش رافغلا حنم") :رظنا «حنملا يف ةروكذم

 (ةدايزب «ةمدقملا .54 ١/ :ف) (ةمدقملا ١/ ١7 :"ردلا ىلع يواطحطلا

 مساب ةلاسر هل (ه١١٠٠ :ت) يشاترُمَنلا يزغلا دحأ نب هللا دبع نب دمحم نب حلاص نب دمحم وه (4)
 «ةيفنحلا هقف يف "ضيوفتلا لئاسم يف ضيفتسملا ضيف" اًضيأ هلو «"ناستإلا ليضفت يف ناسنإلا ءوض"

 مجعم" 71/5 /7 :"نيفراعلا ةّيده" 2177 /5 :'مالعألا" قاله /" :"رثألا ةصالخ") .ايهيلع رثعن ل

 ٦(. /۳ :"نيفلؤملا

 .اًصّخلم ؛ميملا فرح ء1۹ ٤/ :"رثألا ةصالخ" :يف )٥(
 .عورفلا يف "راحبلا عماجو راصبألا ريونت" :يآأ (5)
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 النملا"و ءماّشلا يتفم "”ٌيفكصحلا" ةمالعلا :مهنم «ٌةعامج هحرشب ىنّتعاو «"”وه هَحَّرَفو
Wh rlامو لا 0  aهدا - 5 اذ هر #  © 

 «“ةيرصاتلا سّردم قازرلا دبع خيشلاو ٠ قشمد ليزن "يمورلا ردنكسإ نب نيسح

 نع َبَتَكو «عفّتلاو ريرحّتلا ةياغ يف ٍتاباتك ”"يروكنألا ٌدّمحم" مالسإلا حش هيلع َبّتكو 0
 وو 2 ر e A + ± ين .
 يقو «یصح ال فيلات هلو .ةديفم يشاوح "يملا نيدلا ريح مالسإلا خيش هفلؤم حرش

 .هأ ؛ نس نيّدسو سمخ نع )٠٠١5( ةنس

(1) 

() 

() 

(4) 

(6) 

00 

00 

 ."رافغلا حنم"ب : كسل 1

 ردلا" هايسو :هرصتخا مث ءراصبألا ريونت حرش ف "راكفألا عئادبو رارسألا نئازخ" ةايمسو هجححرش

 .(؟97/7 :"نيفراعلا ةّيده" ءالالا/ ١/ :"يشاوحلاو حورشلا عماج") ."راتخملا

 "راصبألا ريونت" حرش ء(ه84١١ دودح يف :ت) نيسح الئم"ب فورعملا يمورلا ردنكسإ نب نيسح
 :"نيفراعلا ةّيده" .104 ١/ :"نيفلؤملا مجعم") .يفنحلا هقفلا عورف يف "رينملا رهوجلا" هاّمسو

 .(141 ١/ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" ۲۳۲۳ /۲ :مالعألا" ۱

 :ت) "دينج نبا"ب فورعملا يفنحلا ؛يمورلا ؛نيدلا نكر دينج نب ليلخ نب قازرلا دبع رارسألا وبأ
 مجعم" 71/7 :"ررّدلا كلِس") .عورفلا يف "راكفألا رينم" هايسو هحرش ؛(ه١٠٠1١ ددح يف

 ١/ 1۸١(. :" يشاوحلاو حورشلا عماج" ١/ ٥٦۸ :"نيفراعلا ةيده" ء١٤٠١ /۲ :"نيفلؤمل ا

 و ؛قرشب هيحاورلاو :ٌيومألا ماجا يلايش سيدارفلا باب لحاد عقت "ةيرصانلا ةسردم" يه :ةيرصانلا

 لو ءىنكّسلل اًرود نآلا تراص دقو ؛ةيناوجلا ةيمدقملاو ىرغصلا ةيرميقلا يقرشو «لامشب هيئارذابلا يبرغ
 «مظعملا يكزلا راد"ب فرعت ةسردملا هذه تناكو ءرصانلا كلملا اهأشنأ ؛يلاشلا اهرادج- الإ اهراثآ نم قبي

 نبال "لايخلا ةرماسمو لالطألا ةمدانم" .ةئم تسو نيسخخو ثالث ةنس رخاوأ يف اهترامع نم غرفو

 .(اًصخلم ١/ ٠١٠١ :يميعنلل "سرادملا خيرات يف سرادلا" ء١ 5 5 :ص «ناردب

 .اًضيأ رصانلا كلملا اهأشنأ يتلا نويساق حفسب ريخاوفلا ةلحمب ةّي رصاتلا ثيدحلا راد :قشمد يفو

 .(اًضّخلم ء١٠ :ص «"لايخلا ةرماسمو لالطألا ةمداثم" 86 ١/ :"سرادملا خيرات يف سرادلا")
 نيدلا حالص رصانلا نبا يزاغ رهاظلا نبا (زيزعلا) دمحم نب (رصانلا) فسوي وه "رصانلا كلملا"و

 تاوف" ۲٠٢ /۲۲ :"ءالبنلا مالعآ ریس") .(ه ٠٥۹ :ت) ةيمأ ينب كولم رخآ :بويأ نب فسوي

 .(119/4 :"مالعألا" ۱۷۸ /۷ :"ةرهازلا موجنلا" 51/4 :"تايفولا

 .ريونتلا ىلع حرش هلو (ه١٠١ 944 :ت) يفنحلا ,يمورلا ءيروكنألا ىلوملا ؛مالسإلا خيش «نيسح نب دمحم
 ١/ ٠٤۳(. :" يمالسإلا هقفلا يف هرثآو نيدباع نبا" ء١١٠١ ١/ :"مالعألا" ١“ 4 /4 :"رثألا ةصالخ")

 :"نونكملا حاضيإ") .يلْمرلا نيدلا مجن هنبا اهعمج "راونألا حئاول"ب ٍةاَّمسم "رافغلا حنم" ىلع شاوح هل
 575/1١(. :"يشاوحلاو حورشلا عماج" ل” /؟
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 ةن" الل AL وظنملاو ° يتفملا نيعم n و ُباتک n |" فيلأت نمو :ٌتلق

 نبا" ل " ريقفلا داز حرشو" «"ةروهشملا ىواتفلا"و «"7”نامحّرلا بهاوم" اهحرشو "نارقألا
 "مايا

02 

000 

() 

(4) 

(0) 

000 

000 

(A) 

 u حرش 3 27 "علا كوش حرش و اوا حرش" و 31 )"ةياقولا حرش'و 5

 فشك") .يشاترمتلل ةفينح يبأ بهذم ىلع ةيهقفلا عورفلا يف "يتفتسملا باوج ىلع يتفملا نيعم"

 .(47 8/7 :"نيفلؤملا مجيعم WEN :"نونظلا

 لئاسر ةعومجم") ."نمحرلا بهاوم"ب اهاّسو اهحرش مث را ةموظنم :هل

 بهاوم" :اهيفو ء۲١٠۲ /۲ :"نیفراعلا ةيده" ٠ /ه E لثامألا برط) "يونكللا

 .("نارقألا ةفحت حرش نانملا

 مجارتي لثامألا برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم" «19 /4 :"رثألا ةصالخ") .نيدلجم يف ىواتفلا :هل

 .(7 47/5 :(لضافألا

 يردنكسلا «يساويسلا هدحاولا دبع نب دمحم نيدلا لايكل :ةيفنحلا عورف يف رصتخم "ريقفلا داز"

 خا :"يشا وحلاو حورشلا عماج" 96/٦» :"مالعألا") (همكأا:ت) "مايا نبا"ب فورعملا

 .(440 /7 :"نونظلا فشك" «14 /5 :"رثألا ةصالخ") ."ريقحلا ةناعإ' هاّسو يشاترُمَتلا هحرش
 (ه٣۷٤ دودح يف :ت) يبوبحملا ةعيرشلا ردص نب دومحمل "ةيادملا لئاسم يف ةياورلا ةياقو"

 لثامألا برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم" 14 /4 :"رثألا ةصالخ") .اهحرش نم ةعطق يشاترمتللو

 .(7 47 /ه :(لضافألا مجارتب

 دبع دمحم يبأل "دئارفلا مظنو دئارشلا ديق"ب ةاّيسملا "نابهو نبا ةموظنم" وأ "ةينابهولا ةموظنملا"

 جات") .(هالا4 :ت) يقشمدلا «يثراحلا "نابهو نبا"ب فورعملا نيدلا نيمأ ءدمحأ نب باهولا

 لذب ىلع قيقحتلا ةمدقم") .يشاترُمُتلا اهحرش ١870(« /؟ :"نونظلا فشك" ٩/۲ :'مجارتلا
 يف هرثأو نيدباع نبا" ٤۹ :ص .هنافع نيدلا ماسح روتكدلل "دوقنلا ريغت ةلئسأ ريرحت يف دوهجملا

 7179/1١(. :"يمالسإلا هقفلا

 يلع نيدلا جارس مامإلا :خيشلل "دبعلا لوقي ةديصق"ب ةفورعملا يهو «مالكلا يف "ةيمأللا ةديصقلا"
 :"مالعألا" ء۹١۱۳ /۲ :"نونظلا فشك”) .(ه554 :ت) يفنحلا ءِيناَغرَقلا «يِئْرَألا نامثع نب

 مجعم") ."دئاقعلا يف ةيمّأللا ةديصقلا حرش يف ةّيضرملا دئاوفلا" هاّسو يشاترُمُتلا اهَحرش 4 9١".
 .(19/4 :"رثألا ةصالخخ" 2478/7 :"نيفلؤملا

 ىلإ هيف لصوو ؛يئاترُمتلا هحرش (ها/١٠ :ت) يفَسنلا تاكربلا يبأل هقفلا لوصأ يف "راونألا رانم"
 خيراتلا مجعم" ء۱۹ ٤/ :رثألا ةصالخ") "رانملا نم بختنا ام حرشل راقغلا ضيف" هاهسو ءةنسلا باب

 ۲۸١١( :ص ءيمالسإلا ثارتلا



 يا

11۹ 

 میت م تلا ىلع شاو «ناميإلا باتك لل ٥۰ کلا حرش" و ء"راخملا رصتخ حرش

 يف'و ©”"ءايبنألا ةمصع يف"و «(9ةئحلاب نيرّقبلا ةرشملا يف ةلاسر" :اهنم فريثك لئاسرو
 7" ىسئانكلا يف"و 0" ءاضتقلا يف"و «ميجلا ميدقتب نيل ظذ يف"و "مالا لوخد

(1) 
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02 

(£) 

(0) 

(0 

(v) 

(A) 

(4) 

 نبا"ب فورعملا «يبلحلا نيدلا ردب نبا زعلا يبأ ءبيبح نب رمع نب نسحلا نب رهاطل "رانلا رصتخ"
 .يئاترُمُتلا هحرش ٠١(. /؟ :"نيفلؤملا مجعم" 0111/7 :"مالعألا“ .(ه8١4 :ت) بيبح
 .(؟117 /7 :"نيفراعلا ةّيده" 1۹ ٤/ :"رثألا ةصالح")

 هيف لصوو «يئاترُمّتلا هحرش (هال١٠ :ت) يفَسَنلا تاكرّبلا يبأل ةيفنحلا عورف يف "قئاقدلا زنك"
 مجارتب لئامألا برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم" 19/4 :"رثألا ةصالخ") .ناهيألا باتك ىلإ

 ٥/ ١٤١(. :(لضافألا

 ةيشاح هيلع (ه١۸۸ :ت) ورس النمل ةيفنحلا هقف يف "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد"

 برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم" 1۹ ٤/ :"رثألا ةصالخ") .جحلا باتك ىلإ اهيف لصو «يشاترمتلل

 ١/ ١٤۳(. :(لضافألا مجارتب لثامألا

 ةرشعلا ةباحصلا يأ :_تاقثلا ةرشعلا ماركلا صئاصخ نايب يف تارّثلا رهاوجلا دقع" :ةأمسملا

 14٠/3(. :"مالعألا" 3٠١7/7 :"نونكملا حاضيإ") ._ةئجلاب نيرشبملا

 ۲٠١۲(. /۲ :"نيفراعلا ةيده" ء۱۹ ٤/ :"رئألا ةصالح") ."ءايبنألا ةمصع يف ةلاسر"

 ۲١۲(. /۲ :"نيفراعلا ةيده" ء۱۹ ٤/ :"رثألا ةصالح") .' مالا لوخد يف ةلاسر"

 زيوجتلا ةلأسم" :هيفو ء4۸ /۳ :"نيفلؤملا مجعم" ء1۹ ٤/ :"رثألا ةصالخ") ."زيوجتلا يف ةلاسر"

 ةعومجم" "حاكنلا يف ةلاسر" :اهيفو ۲٠۲ /۲ :"نيفراعلا ةّيده" «"جيوزتلا لدب ماوعلا نيب ةعقاولا

 يف كتزّوج ظفل يف ةلاسر :اهيفو 747/0 :(لضافألا مجارتب لثامألا برط) "يونكللا لئاسر

 امك حاكنلا هب دقعني له ؛يازلا ىلع ميجلا ميدقتب "كتزوج" ظفل يف ةلاسر :يواطحطلا لاق «"حاكتلا

 .(ةمدقملا ۸/١ :ردلا ىلع يواطحططلا ةيشاح) .ماوعلا نم ريثك نم عقي

 ,478/7 :"نيفلؤملا مجعم") ."ماكحلاو ةاضقلاب ةقلعتملا ماكحألا ىلع ماكحلا ةفعس" :ىّمسملا

 :هيقو 0719/7 :"مالعألا" ؛"ماكحألا ىلع ماكحلا ةفعسم" :هيقو «1717/؟ :"نونظلا فشك"

 ةفعسم :هيفو 25801 :ص «يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم' ."ماكحألا ىلع ماكحلا فعسم"

 .(ماكحلا مسر و يتفملا بدأ يف ماكحلا

 :"نونكملا حاضيإ" ء19/4 :"رثألا ةصالخ") ."سئانكلا ماكحأ يف سئافنلا ةلاسر" :ىّمسملا

/Yةالء ), 
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 فلخ ةءارقلا ةمرح يف"و ء"ةيهاركلا يف"و «"ةفرعب فوقولا ين"و «"ةعرازملا ين"و

 ين" و «""ضافرألاو ز وردا ماكحأ يف"و «*"ةبطخلا يف ةبانتسالا زاوج يف"و ء*"مامإلا

 ديف "ةموظنم'و «(7"اهخرش'"و "فوصتلا يف ةلاسر" هلو «"اهجرشو لئاسم ِثالكشم

 211111 RAL ° طفلا حرش"و ""فرصلا ملع ين ةلاسر"و

 لذب ىلع قيقحتلا ةمدقم" ء١٠٤٠ ١/ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا") ."ةعرازملا يف ةلاسر" )١(
 ٤١(. :ص «هنافع نيدلا ماسح روتكدلل "دوقنلا ريغت ةلئسأ ريرحت يف دوهجملا

 :"نيفراعلا ةّيده" 3514+ ١/ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا") ."ةفرعب فوقولا يف ةلاسر" (؟)

 .("فوقولا يف ةلاسر" :اهيفو 177/7

 جئاتنو لاحترالا دئاوف" ١/ 14٠. :"يمالسإلا هقفلا يف هرثآو نيدباع نبا") ."ةيهاركلا يف ةلاسر" ()

 لاقو «"تقلطأ اذإ ةهاركلا يف ةلاسر" :هيفو 2397/7/١ :يومحلل "رشع يداحلا نرقلا رابخأ يف رفسلا

 .هيزنتلا ةهارك وأ ميرحتلا ةهارك ىلإ فرصنت تقلطأ اذإ لهو ةيهاركلا يف ةلاسر :يواطحطلا

 .(ةمدقملا 18/١: :"ردلا ىلع يواطحمطلا ةيشاح")

 "يونكللا لئاسر ةعومجم" 215/4 :"رثألا ةصالخ") ."مامإلا فلخ ةءارقلا ماكحأ نايب يف ةلاسر" )٤(
 .(7 47" /ه :(لضافألا مجارتب لثامألا برط)

 "يونكللا لئاسر ةعومجم" 19 /4 :"رثألا ةصالخ") ."ةبطخلا يف ةبانتسالا زاوج نايب يف ةلاسر" (0)
 .07" 47 /5 :(لضافألا مجارتب لئامألا برط)

 برط) "يونكللا لئاسر ةعومج" ء1۹ ٤/ :"رثألا ةصالخ") ."ضافرألاو زوردلا ماكحأ يف ةلاسر" (7)

 .07 49 /ه :(لضافألا مجارتب لثامألا

 ةعومجم" 219/4 :"رثألا ةصالخ") ."لوصألاو عورفلا نم هيلع تدرو تالكشم حرش يف ةلاسر" (۷)

 :اهيفو ء١٠ /۲ :"نیقراعلا ةّيده" , 47 /ه :(لضافألا مجارتب لثامألا برط) "يونكللا لئاسر
 .("تالكشملا حرش"و ؛"لئاسملا تالكشم"

 يف ةلاسر" :اهيفو ء1۹ ٤/ :"رئألا ةصالخ" ١/ 2,54٠ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثآو نيدباع نبا") :رظنا (۸)

 .("فوصتلا

 ء۲٠٠۲ /۲ :"نيفراعلا ةيده" ١/ 314٠ :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو نيدباع نبا" ."فوصتلا يف ةموظنم" (9)

 لئاسر ةعومجم"و ,.14/4 :"رثألا ةصالخ" :يفو «"ةموظنملا حرش"و «"فوصتلا يف ةموظنم' :اهيفو

 .("اهحرش"و "ديحوتلا يف ةموظنم" ١/ ٠۳٤١ :(لضافألا مجارتب لثامألا برط) "يونكللا
 :(لضافألا مجارتب لئامألا برط) "يونكللا لئاسر ةعومجم" ء۹ ٤/ :"رثألا ةصالخ') :رظنا )٠١(

{TEY /o 

 (كلذ ريغ :ليقو ه١٠۷ :ت) يراصنألا ماشه نبال وحنلا يف "ىدصلا ليو ىدتلا رطق" :باتك



 .مهضعب هّرَكَذ كلذ ُريغو

 ءاسأ يف عالطالا دصارم" ُبحاص َلَقَت "شاكر" ىلإ ًةبسن «يشاترمتلا :هّلوق# ["]

 :-ِةمَجْعُم نيشو ٍفلأو ءاتو ءاّرلا نوكسو نیتتشب - a ْنأ» :""عاًقيلاو نكامألا

 . "اتم اک ٌيشاترد هّدَج ىلإ بسن هنآ برقألاو :تلق. ط" .ها 'مزراوخ یرق نم ٌةیرق
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 ةعومجم" ۱۹/٤ :"رثألا ةصالخ") .لعافلا مسا لايعإ ثحب ىلإ هيف لصوو «يشاترُمتلا هحرش

 .07" 47 /ه :(لضافألا مجارتب لثامألا برط) "يونكللا لئاسر

 اهنم ءلئاسرلاو بتكلا نم :يأ
 )١( :"مالعألا') ."لوصألا دعاوق ىلإ لوصألا" باتك ١/ ۲٤٠١ء :"نيفلوملا مجعم" ۳/ ٤۲۸(. )۲(

 ركبوبأ دمحم نب نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع خيشلل "ةئملا لماوعلا"و .وحنلا يف "لماوعلا حرش" باتك
 :"نونظلا فشك") .ه٤۷٤ :ليقو ه١۷٤ :ت) يناجرجلا  1۱۷١/١:"نيفلؤملا مجعم"

 07( :"رثألا ةصالخ") .يئاترُمتلا اهحرش ١8/4 ةلاسر" 6 2 /'7 :"نيفراعلا ةّيده"

 ي قار 0 .(757 /7 :نيفراعلا ةّيده ء1 9/4 :رثألا ةصالخ" ."نيفخلا ىلع حسملا يف

 :"نيفراعلا ةيده" 194/4 :"رثألا ةصالخ") ."دوقنلا ريغت ةلئسأ ريرحت يف دوهجملا لذب"ب ةاّسملا
 / ١ نب نيدلا ماسح روتكدلا :قيقحتب تعبط ةلاسرلا هذهو .("دوقنلا يف ةلاسر" :امهيفو

 ةلاسرلا هذه مسا قّقحملا تبثأ دقو «سدقلا ةعماجب لوصألاو هقفلا يف ذاتسألا «ةنافع ىسوم
 يف دوهجملا لذب ىلع قيقحتلا ةمدقم") :رظنا .اه ةطوطخملا ةخسنلا هتعجارم دعب روكذملا مسالاب

 :ص «"دوقنلا ريغت ةلثسأ ريرحت 81١(.
 دبع لئاضفلا يبأل «ميملاو ءاتلا ءءاتلا باتك 2717/5 ١/ :"عاقبلاو نكامألا ءامسأ يف عالطإلا دصارم"

 "نادلبلا مجعم" ٌرصتخم وهو ء(ها/ا"8 :ت) يلبنحلا يدادغبلا نيدلا ٌيفص :قحلا دبع نب نمؤملا
 2977/7 :"نيفلؤملا مجعم" 0177" /؟ :"نوئنظلا فشك") .(ه757 :ت) يوّمحلا توقايل

۷٤/ ١ e0 :لبحلا بجر نبال "ةلبانحلا تاقبط ليذ"  
 ءارلا رسكيو ةحيحص فلاب تسيل اسمعو قرن فئالاو :ةحيتفلاو ةمنلا نيب هلواح ؛ 'مزراوخ'
 «ةريثك ىرقو ندم تاذ ةروهشم a ءةنيدملل اسا سيل -اهدعب ةمجعملا ءازلاو ةلمهملا

 :"نادلبلا مجعم") .تارسملا عاونأو تاريخلا تاتشأل ةعماج «ةعقبلا ةحيسف «ةعقرلا ةعيسو

 ٠٠١(. :ص «ينيوزقلا ايركزل "دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ۹۵ ۲

 .ناتسكبزوأ ةّيروهمج يف اهنم ٌمسقو «_ زواّشَط ةيالو _ ناتسناكرت ةّيروهمج يف مويلا عقت يهو
 .(ةمدقملا ١/ ٠٠١ :"ف")

 .ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 دبع نب دمحم" هنأ هبسن يف "نونظلا فشك" بحاص ركذو :لوقن ."هللا دبع نب دمحم" :هلوق [71/] :مقر ةلوقملا
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 ٌدلب» ا وماقلا ' يف اک يهو م مشاه ةّرغ" ىلإ ,E 4 ّيرَعلا :هلوق» ]14[

 «یفانم دبع نب مشاه" اهب ٌتاَمو - یاعت هللا هت هَمِحَر - "ٌيعفاشلا" مامإلا اهب َدِلَو "7”نيطسلف"ب

 .ةّيعرّشلا ماكحألا يف مهِدَمَتْعُم :يأ 4نيرخأتملا ٍةَدِمَع :هلوق# ]۷٠[

 . ريخلا ديثك :ديدشتلاب ربح ٌعمج «رايخألا :هلوقط (3

 مي نبا ْنَع يزغلا ٍفْنَصُمْلا ْنَع نع “يللا يلا ِدْبَع خيشلا اَنْجْيَش ْنَع هيوزأ يِ

 ىَقطصُمْلا -ة- يلا ىلإ ِهِدَتَسِب ءةفينَح يبأ ِبَهْذَمْلا بجاص ىلإ ِهِدَتَسِب يِرصمْلا

 ْنَع ٍَديِدَع ٍقْرْطب اَِتاَزاَجِإ يف طوُسْنَم َوُه اَمُك ٍراَهَقْلا ٍدِجاَوْلا هللا ْنَع «ليربج ْنَع ِراَكْخُمْل

 ُهَلْقَن رع داو امو ىَدَل اه لإ ُهُرْعأ 1 ٍرَرفْلاَو ررذلا يف ناگ امو .رابكلا EA خباَشَمْلا

 .راصيخالل اقر لاقل ثور

 «هيلإ هتبسنب َمّرَج ال هْنإف «خلإ انخيش خيشلا» :هلوق ىلع ٌعيرفت «هيورأ يتإف :هلوق# [01]
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000 
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 .(ءاتلا باب ١/ ۵١۹ :نوتظلا فشک") .نیدباع نبا هراتخا ام دیؤی اًضیأ اذهو ؛"شاترمت نب دمحأ نب هللا

 نالقسع نيبو اهنيب «رصم ةيحان نم ماشلا ىصقأ يف ةنيدم -هحتفو هيناث ديدشتو «هلوأ حتفب- :ٌةّرْعلا

 دج فانم دبع نب مشاه تام اهيفو .نالقسع يبرغ نيطسلف يحاون نم يهو ؛لقأ وأ ناخسرف

 مجعم") .يعفاشلا مامإلا دلو ابو ."مشاه ةزغ" اه لاقي كلذلو هربق اهبو ءاي هللا لوسر

 بابلا 77/4 /7 :يرّمُعلا هللا لضف نبال "راصمألا كلام يف راصبألا كلاسم" 7٠07/4 :"نادلبلا
 .(زاجحلاو ماشلاو رصم ةكلمم يف سداسلا

 ."ززغ" :ةدام «نيغلا لصق .ءازلا باب ه8 لا سوما

 E Es «حتفلا مث رسكلاب- :"نيطشلِف

 «كلذ ريغو "نامع"و "ةزغ"و «"ةلمرلا"و ؛"نالقسع" اهندم روهشم نمو «سدقملا تيب :اهتبصق «"رصم'
 ١١(. 47/7 :"عالطالا دصارم" ءالا/4 /4 :"نادلبلا مجعم") ."ماشلا" دانجأ لّوأ نم يهو

 «ةيلهاجلا يف ةدايسلا مهيلإ تهتنا نم دحأ ؛شيرق نم ءةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب مشاه

 ىدحإ يف ةكمب هموقل ديرثلا مشه نم وأ هنأل ؛'مش ؛"هشاه" هبقل هيلع بلغو ءورمع لصألا يف همسا

 مجعم" 0355/8 :"مالعألا" فال ١/ :"دعس نبا كاقيط") .(ةرجطلا لبق ١717 وحن :تال تاعايجلا

 .(497 /17 "لوصألا عماج" ءا"ا/5 /0 «1701/ /" :ةلاحك اضر رمعل "برعلا لئابق

 يلا دبعل "تابثألاو سراهفلا سرهف") .يفتحلا «يليلخلا «يرهزألا رداقلا دبع نب يبنلا دبع

 Vo /Y} :يناّنكلا
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 'ميجن نبا" نع هتياور كلو «"راصبألا ريونت" ل ريمضلاو ءدنشلاب هيلإ ٌلصاو كلذ نأ ةافأ

 ُديِمْضلا وأ "7م" هدافأ يك ةصّخشملا ترون نع رظنلا عطق عم «هيف يتلا لئاسملا رابتعاب

 ."”"ط" هدافأ امك «ملعلا اذه ٌةضور ُتَحضأ دقل» :هلوق يف روكذملا ملعلل

 'ميجن نبا" ةمجرت
 هّمسا "نيز'و "مي ِنب ٌميهاربإ نب ٌنيز" ْحيْخلا وه «ميجن نبا نع :هلوق# 1
 ٌققحملا ةمالعلا ٌحِيَّشلا وه» :لاقف '”"ةرئاّسلا بكاوكلا" يف "ّيّرغلا ُمجنلا" هَمجْرَت ءّيملعلا

 نيذلا فرش" خيسلا :مهنم ءةعاج نع َمولعلا َدَحَأ ءّيفنحلا نيدباعلا ٌنيِز ٌةماَهَلا ٌقّقدملا

 وبأ"و «""لاعلا دبع ْنِب نيّدلا ٌنيمأ" خيّشلاو «7"يبلّصلا نيّدلا ٌباهش" خيّشلاو «ُِنيِقلُلا

 هب 3 و هخايشأ ةايح يف َسّرَدو ىتفأف ءسيردتلاو ءاتفإلاب هّراجأو ءٌيملَسلا ضيفلا

 َةَدْمَع هباتك راصو «"رئاظنلاو هابشألا"و ”””زنكلا حرش" :اهنم «تاَفْئَصُم ٌةَّدع هلو ءقئالخ

 اكو ,"””ٌيريضخلا ناهيلس" ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا نع ٌقيرطلا َدَحأو .مهعجرَمو ةّيفنحلا

 .ةمدقملا ءأ /؟-ب ١/ :ق :"ردلا يلع يبّلحلا ةيشاح" )١(

 .فرصتب «ةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۲)

 ءريسي فرصتب ءازلا فرح ءةلاثلا ةقبطلا 1۳۷_۱۳۸ /۳ :"ةرشاعلا ةغملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا" (۳)

 :ت) يعفاشلا يقشم ةشمدلا يزغلا نيدلا مجن ؛دمحم نب دمحم نب دمحم دوعسلا يبأو مراكملا يبأل

 مجعم" 2189/54 :"رثألا ةصالخ" 751 /؟ :"نونكملا حاضيإ" 51“ /ا/ :"مالعألا") .(ه0

 .(586 /7 :"نيفلؤملا

 ."يبلشلا نبا" (ءازلا فرح «ةثلاثلا ةقبطلا «1728/175) :"ةرئاسلا بكاوكلا" :يفو ,خسنلا يفاذك (4)

 نب ميهاربإ هذيملت اهعمج ىواتفلا :هل «(ه١/41 :ت) يرصملا «يفنحلا لاعلا دبع نب دمحم نيدلا نيمأ )٥(

 :"نوئنظلا فشك") ."سيردتلاو ىوتفلل هيلإ جاتحي ايف سيفنلا دقعلا" اهاسو «لداعلا ناميلس

ATYTI/Yyg IIo /Yةيده" 258 / :"ةرئاسلا بكاوكلا“ ء١1 ١/ :"نيفلؤملا مجعم"  

 ۲٤۷(. /۲ :"نيفراعلا

 ."قئاقدلا زنك حرش يف قتارلا رحبلا" :هب دارملا 0

 ۱٤۸/١ :"ةرتاسلا بكاوكلا") .(ه ٩٦١ دعب :ت) «يعفاشلا «يرصملا «يريضخلا ناميلس (۷)
 ٤۷1/٠١(. :"بهذلا تارّدق"



 ل

 ُثيأر اف «نينس ٌرشع هبِحَص» :"””ُقنارعّشلا" فراعلا لاق .موقلا تالكشُم ٌلَح يف قوذ هل

 هناملغو هناريج عم ءميظع لح ىلع هثيأرف (401) ةنس يف هعم ٌتججحو هئيِشَي اًيش هيلع

 ينربخأ ' "979(7) ةنس هّتافو تناكو ءلاجّرلا قالخأ نع ٌرِفْسُي رفسلا ْنأ عم ءاّيايإو اًياهذ

 ا العلا دع“ 00 الفلا

 ةقيلعت"و «"مامهلا نبا" ل "”ريرحتلا رصتخم"و «“"رانملا ىلع حرش" هفيلات ْنِمو :

OO O EO O OE 57 ىلع 

 ثلاثلا لصفلا 7٠ :ص (ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا راونألا حقاول٠"ىرغصلا تاقبطلا" يف )١(

 بكاوكلا') :يف ينارعشلا نع اًضيأ اذه لقن دقو «ءايحأ اولاز الو مهانيقال نمم ةعامج ركذ يف
 ء١٠٠٠ ١/ :سيكرس فسويل "تاعوبطملا مجعم" ءءازلا فرح ءةئلاثلا ةقبطلا ۸/۳ :" ةرئاسلا

 .(فلألا فرح

 يراصنألا «يئارعشلا ىسوم نب دمحم نب دمحآ نب يلع نب دمحأ نب باهولا دبع :وه "يئارعّشلا'و

 ء١٠۱۸ ٤/ :"مالعألا" ۳۳۹ /۲ :"نیفلوملا مجعم" ٠١۷ /۳ :"ةرئاسلا بكاوكلا") .(.ه۹۷۳ :ت)

 .(541/1 :"نيفراعلا ةّيده"

 ۳٤ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةينّسلا تاقيلعتلا" :رظنا) ..ه١۹۷ ةنس هتمجرت رداصم يف هتافو (؟)

 :"بهذلا تار" ۲۷۸/١ :"نيفراعلا ةّيده" 224 /7 :'مالعألا" ١/ ۷٤٠١ :"نيفلؤملا مجعم

(or /1 

 ء١٤ ٤/ :رثألا ةصالخ) 01١18( :ت) يفنحلا ؛ييدقملا «يمّلَعلا يلع نب دمحم نيدلا سمش (۳)

 ةّيده 214/١ :يّرغلا نيدلا مجنل رمثلا فّطَقو رّمّْسلا فطُل 2077 /“ :نيفلؤملا مجعم
 ۲١۷(. /۲ :نیفراعلا

 (ةمدقملا ء۷٦ ١/ :ف) .ةرئاسلا بكاوكلا يف امك باوصلا وه هانتبثأ امو (رمع) " "يف :ةدئاف

 ًآلَوأ هاّسو ميجن نبا نيز هحرش (ه١٠۷ :ت) يفستلا تاكّربلا يبأل هقفلا لوصأ يف "راونألا رانم" (4)

 ."رافغلا حتف" ءايلعلا ضعب ةراشإب همسا هيلع ٌرقتسا يذلاو ؛"رانملا لوصأ ىلع راونألا قيلعت"ب

 .(۳۷۸ ١/ :"نيفراعلا ةّيده" 386737 /؟ :"نونظلا فشك")

 بل" :هاّسو ميجن نبا نيز هرصتخا (ه١871 :ت) مايهلا نبا لايك ةمآلعلل قفلا لوصأ يف "ريرحتلا" (0)

 (ه١٠/77 :"بهذلا تارَّدَش" 2758/١ :"نوئظلا فشك”) ."لوصألا

 :"بهذلا تارّدش" .ميجن نبا اهيلع قَّلع (هه97“ :ت) ينانيغرملل "ةيادبلا حرش يف ةيادهلا" (7)
 8"١7(. :ص «"ةّيهبلا دئاوفلا ىلع ةيزّسلا تاقيلعتلا" قا" ٠
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 لئاسرلا"و ©”"ىواتفلا"و "*دفاوفلا" هلو «"*نيلوصفلا عماج ىغ ٌةيشاخ"و ءعويبلا نم
 'رهلا" ُبحاص "ميجن نب ٌرمع' خيشلا ققحملا هوخأ :هتذمالت نمو يل" ةينيّؤلا

 . دنشلا مامت (”انْمّدَقو مِدَنَسِب كلذ اًيوار هنوك لاح :يأ «هِدئَسِب :هلوق 1

 ال َناسنإلا ّنأل ؛ٌرايتخالا :ءافطصالاو ءٌصولخلا وهو «ةوفَّصلا َنِم ؟ىفطصملا :هلوق# [۷]

 ٩ "وال - هئامسأ نم ناهسا ناذهو ءهانعمب «راتخملا» :هّنوقو ءابيط اًصِلاخ ناك اذإ اَّلِإ ىفَطْصُي
 ."«هدنسب» :هلوق نم لاح وه امك :هلوق# [؟7]

(1) 

(۲) 

00 

(4) 

(0) 

4 

(¥) 

 يضاق نبا" ب ريهشلا ءنيدلا ردب ءزيزعلا دبع نب ليئارسإ نب دومحمل عورفلا يف "نيلوصفلا عماج"
 ةلودلا ءاميلع يف ةيناعنلا قتاقشلا" ٥٦٦/١ :"نونظلا فشك") .(ه4177“ :ت) يفنحلا "ةئوامس

 077/٠١ :"بهذلا تارّدَش") .ميجن نبا نيزل ةيشاح هيلع (4”7 :ص هداز ىرْبُكْشاَطل "ةينايثعلا

 .(۳۷۸ ١/ :"نيفراعلا ةّيده"
 يف اًرصتخم فلآ ءدسافلا عيبلا ىلإ "زنكلا" حرش يف ميجن نبا لصو ال :"ةّيفنحلا هقف يف ةّينيزلا دئاوفلا"

 هقف يف ةينيزلا دئاوفلا" اهاّرسو رثكأو ةدعاق فلأ ىلإ اهيف لصوو ءاهنم تاءانثتسالاو طباوضلا

 .(077 1٠١/ :"بهذلا تارّدش" ۸۱ /۱ :"نونظلا فشک") ."ةيفنحلا

 نم سيل اذهو :"ةينسحلا دئارفلا نم ةطقتلملا ةينيزلا دئاوفلا" مساب رخآ باتک كانه :ةظوحلم
 هاّيسو ميجن نبا دئاوف نم هفلؤم هعمج" :"نونظلا فشك" ٌةرابع هيلع لذت اک میجن نبا نيز تافّلؤم

 .(ءافلا باب ء۱۳۹۷ /7 :"نونظلا فشك") .ميجن نبا نيز :اهفلؤم ىلإ ةبسن هب

 ةيده") :رظنا ؛ميجن نبا نيز تافيلأت نم هلعجف "نيفراعلا ةّيده" بحاص انه مهوو
 «"راتحملا در ةيشاح") :رظنا ."راتحملا در ةيشاح" يققحم ٌدحأ هيف عقو اك ۳۷۸/١( :"نيفراعلا

 .(ةمدقملا 11/١ :يبلح ةمعط ديجملا دبع :قيقحتب

 ."ميجن نبا ىواتف" وأ "ةينيزلا ىواتفلا"
 .دمحأ هنبا اهعمج ةّيهقف لئاسم يف ٌةلاسر نوعيرأو ىدحإ يه :ةيفنحلا لئاسملا يف "ةّينيزلا لئاسرلا"

 ۳۷١(. /او ۰۲٦١ /۱ :"تاعوبطملا مجعم" ٦٤ /۳ :"مالعألا)

 .ةمدقملا ١
 .ةمدقملا ١/ ١٤ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 يف .عسوم :يآ طوسبم .اًقلطم دتسلا :يأ ءوه ايك .اذه يدنسب هيورأ :يأ" :"يواطحطلا" لاق

 :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .خيشلل ةددعتم ٍتادنس ةلمج نم انه روكذملا اذهف :يأ انتزاجإ

 .(ةمدقملا 1
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 ب وأ ؛مهنع ةّيورملا :يأ «انتزاجإ» نم لاح ٍفوذحمب ٌقّلعتم 4خياشملا نع :هلوق# [۷]

 يدّيس ريهّشلا لاعلاو «ريبكلا ُبطقلا هخياشم ةلمج نمو .انتاياور ىنعم هِيّمضتل انتازاجإ»
 ©) فحل ا "يوللا بوبا" خيشلا

[Y^]لا حرش وه "ر ردلا "و “ورسخ النم" ل امهالك «رّرُعلاو رّرّدلا يف :هلوق»  

 "وعدم" ک وزعم :هنم لوعفملا مساو «وُرعي اَرَع نم «هبسنأ مل :يأ «هّرعأ مل :هلوق 3
 :9"ةيفلألا" يف لاق ."7لالعإلاب "يزعم" نم ٌحجرأ لاب

 ادّوجألا َدَحَتَك ل نإ هللعاو ادع وحن نم ٌلوعفملا حُحَصو

 0-0 2و

 :رعاشلا لوق نيهجولاب یورو

 “يواَعو هيلع اًيِدْعَم ُثيْللا انآ
 ̂ .ءاهقفلا ةنسلأ ىلع يراجل ا وه يناثلاو

 :"رثألا ةصالخ") .(ه١۷١١٠ :ت) يتولخلا «يفنح ا «يديرتاملا «يشرقلا بويأ نب دمحأ نب بويأ )١(

 .(۲۲۹ /۱ :" نیفراعلا ةّيده" 4 1١7/١ :"نيفلؤملا مجنعم" الل /؟ :"مالعألا" ۱

 .اًضيأ ًالالتعاو ًاليلعت ىمسي و .:فيفختلل فذحلا وأ ناكسإلا وأ بلقلاب ةلعلا فرح رييغت :لالعإلا (؟)
 نبال "فيرصتلا ملع يف ةيفاشلا" .فلألا فرح 7 ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك")

 (لالعإلا ۰٩٤ :ص «بجاحلا

 .لصف 2185 :ص :"كلام نبا ةيفلأ" (9)

 :هردصو «يثراحلا ثوغي دبعل تيبلا (5)

 ينّنأ ةكيلم يرظن ىتأ لهالأ :ىورُيو ينثأ ةكيلُم يسْرع ْثَمِلَع دقو
 :يف يقيلاوجلا نباو (تام ال هيف ءايلاو واولا تناك ام باب ۳۸۵ ٤/ :"باتکلا") :يف هیوبرس هدشنآ

 17 /7 :"هيلامأ ليذ" :يف يلاقلاو «(حتفيو رسكي ام باب نمو ۰۲۸۹ :ص ؛"بتاكلا بدأ حرش 1

a 
 رعاش :ناطحق نم ؛بعك نب ثراحلا ينب نم «ةعيبر نب ةءالص نب ثوغي دبع وه "ثوغي دبع'و
 ةيلهاج- خيرات يف برطلا ةوشُن" 1۸۷ ٤/ :"مالعألا") .(ةرجهلا لبق ٠٠ وحن :ت) يناي يلهاج

 بابل بلو بدألا ةنازخ" ء۷٤ /1۸ :"مالسإللا لبق برعلا خيرات يف لصفملا" ۲۳۸ :ص «"برعلا

 7١(, 17/7 :"برعلا ناسل

 واولا بلقب لالعإلاو (وزعم) وهو حيحصتلا :ناهجو هيف (ازع) نم لوعفملا مسا نأ :فلؤملا دصقي (5)
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 :يأ -هلقن َّرَعو «"ررغلا"و "ررّدلا" يف ام ىلع َداَّر امو :يأ 4هّلقن ّرَعو َداَّر ام :هّلوق# [۸۰]

 از امو :يأ ؛هلقن نع َداَّر امو» :خسّنلا ضعب ينو .هلئاقل هّتوزع -ةلوادتملا بتكلا يف هلقن لَ
 لوعفملا مسا ىنعمب ٌردصملاو "ىلع" ىنعمب "نع" ف «"ررغلا"و "ررّدلا" يف لوقنملا نع

 هلقن ةرثك ىلإ ٌةراشإ هيفو ««هزعأ مل» :هلوقل ٌةَلع ءراصتخالل اًدصق :يأ «اًمور :هلوق# 41[1]

 ينبم ٌباتك هّنإف ءٌقيقح كلذب وهو «هحرشو هنتم يف فّدصملا ةداعك هل هتعباتمو «"ررذلا" نع

 © قيقحتلا ةياغ ىلع
 دَقِب ةقالت التي ْنَأَو ٍراَصْنِيْساِلاَو اَضْرلا ٍنْيعِب ٌرْظْنَي ْنَأ هيف ٍرِظاّنلا ْنِم يلوُمْأَمَو

 م e نإ يِرْمَعَلَو ٍراَمْضِإْلاَو رارسإلا ماع ُهْنَع حَمْصَيِل حَفْصَي وأ ناگنإلا

 ,ةُياَسْنإلا صِئاّصَخ ْنِم َناَيْسِنلا نق َوْرَغ الو .ِرَسَبْلا ىَلَع ُرِعَي ٌرمأل رطل اًذَه

 .ةيِمَدآْلا ٍرئاَعَش نم َنََزلاَو ًَطَخلاَو

 .ءاجّرلا وهو «لمألا نم 4يلوُمأمو :هلوق# [4]

 لَمأَتلا هب ُدارُي دق ٌرظَنلا» :”"بغاّرلا" لاق .لّمأتمللا :يأ «رظاّتلا نم :هلوق» [6]

 دنع ٌدثكأ ةريصبلا يف رظّتلا ٌلاعتساو ءصحفلا دعب ةلصاحلا ٌةفرعملا هب ُدارُي دقو ءٌصَحفَتلاو
 .27"”يومحلا ةيشاح" يف ِهٌماتو ها «سكعلاب ةّماعلاو ةّصاخلا

 يف لوقت كنإف ؛اعدو "ادع وحن" يف امك ؛نيعلا حوتفم ماللا يواو لعف لك يف مكحلا وه اذهو ءاي

 ايك ءاحوجرم لالعإلا زوجيو ءراتخملا وه اذه ءلعافلا لعف ىلع ًالمح "وعدمو ءودعم" :امهنم لوعفملا
 «يعدمو يدعم :لوقتق ؛"ادوجألا" دصقت مل :يأ "رحتت مل نإ للعأو" :هلوقب بجاحلا نبا هيلإ راشأ

 و «ةياورلا هذه يف امك لالعإلاب (ًايدعم) :نيهجولاب ىوري اًيِداَعو ِهْيَلَعاًيِدْعَم ُتِيَللا انأ :رعاشلا لوقو
 ىرخأ ةياور يفو «ًالولعم ءاج ثيح اًيدعم :هلوق يف دهاشلاو .ينزاملا هدشنأ اك حيحصتلاب (اًودعم)

 .اًميحصم اًودعم ءاج

 اهنم لقن بتكلا ضعب نأ ريغ :ةدمتعملا بهذملا بتك نم لوقنم باتكلا اذه نإ" :"يواطحطلا" لاق )١(

 اهنم لقنلا سيل بتكلا ضعبو ءاهنم هلقن ةرثكل اهيلإ بسني لو هورس المل ررغلاو رردلاك اًريثك

 .(ةمدقملا ١/ ١5« :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .اهيلإ بسنيف :ةرثكلا يف ررغلاو رردلا نع لقنلاك

 .اًصّخلم ؛"رظن" :ةدام ءنوئلا باتك ٤٩۹۷ :ص «"نآرقلا بيرغ يف تادرفملا" :يف (۲)

 .ةمدقملا ء٤٤ ١/ :"رئاصبلا نويع زمغ" (۳)
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 .اذه يحرش يف :يأ «هيف :هلوق# [۸4]

 م نف 0"2تَقَكا نيعب َرظني الو ا قلاب :يآ (اضزلا نيعب :هلوق# [۸]
 ١ اّشلا لاق ا ءالطاب ٌّنحلا هل نبت ءاهب َرَظَت

 (كايواسملا يذبت طخّسلا َنيعَنأ يك 5"ةَلْيِلَك بيع بيع لك نعاضألا يع

 .6”" ل" ٌلييخت نيعلا دعو «سقتلا يف اًرمضُم هيبشت ٌنيع هل ناسنإب "اضراب هلأ و
 ٌرَضبَتلا هب ُدارملاو ءراصبإلاو :يأ «ناتدئاز ٌءاَتلاو ُنيَسلا «راصبتسالاو 0 ]۸1[

 ©" ٌلمأتلاو
 .وهكَراَدَت :هافآلت» :"7”سوماقلا" يف ءكّرادتي :يأ «قالتي نأو :هلوق# [۸۷]

 :""برعلا ناسل"و "”"ةغّللا عماج"و «29"سوماقلا" يف يذلا ههّقالِت :هلوق» [4]

 "تقم" :ةدام :"نيعلا" "تقم" :ةدام :"برعلا ناسل") .هَضَقِبأ :ُةَئاَقَم ٌتَقَمو اَنفَم هتقَم ءضخُبلا )١(
 :یا املا کار ۰ :ص «"هناويد" يف -هقيدص بّتاعُي وهو هلاق «ةيواعم نب هللا دبعل تيبلا 00

 11/7/1١ :"لماكلا") :يف دريملاو «(موشلاب ركذيو يجهب نم يف باب «548 / :"ناويحلا باتك”)

 .(هقيدص بتاعي ةيواعم نب هللا دبعل :باب

 ناعجش نم :بلاط يبأ نب رفعج. نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع وه "ةيواعم نب هللا دبع"و
 :"تايفولاب يفاولا" 7٠9/7 :"قشمد خيرات") .(ه789١ :ت) مهتارعشو مهداوجأو نيبلاطلا

TV /V1) س اتصالا حنا يأل "نييلاطلا لتاقم ۶٤ :"مالعألا" o۲ 

 ناسل" . روظنلا ىم ملو ِءيشلا نع ابن اذإ لونگ لکی هدب لک :لاقي ةزجاع ٌةفيعض :يأ 6

 .(" للك" :ةدام :"سورعلا جات" "للك" :ةدام :"برعلا
 .("ءوس" :ةدام :"طيسولا مجعملا" ؛"يوس" :ةدام :"رينملا حابصلا) .صئاقنلاو بياعملا :يأ (4)

 .ةمدقملا ء٤١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٥(

 .ةمدقملا ء١ 5 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 ."يفل" :ةدام ءماللا لصف ءايلاو واولا باب ء١۳١٠ :ص :"طيحملا سوماقلا" (0)

 .فرصتب «ةمدقلا ١/ ٤ : "ردلا ىلع يواطحطلا ةيش ةيشاح" (۸)

 ."فلت" :ةدام ءءاتلا لصف ىاقلإ بابي ءالؤ5 : :ص ."طيحملا سوماقلا" 2

 ماسح) نسح نب لمح ديسلل "فلت" :ةدام «ءاعلا لصق ءءافلا باب أ /191/ :ق «"ةغللا عماج" قفل

 "ةياهنلا"و "قئافلا"و "برغملا"و "حاحصلا" نم هراتخا (همه57 :ت) ي وترهألا يلع نبا (نيدلا

 لقن يبّلحلا نأ الإ باتكلا اذه ىلع ت :"مالعألا" ,هالا ١/ :"نونظلا فشك") .اهريغو
 .(ةمدقملا ءأ /؟ «ق) :"ردلا ىلع هتيشاح" يف هنع

 لم لضفلا يآ نيدلا لای ۽ "يفلت" :ةدام ءةانثملا ءاتلا لصف .ءافلا فرح 8 :"برعلا ناسل" 2250



۲۹ 

 ا .ها عجاريلف «فالثلا اوركذي ملو ؛كالحلا :فلتلا»

 يف -هّرس سّدق - "ضرافلا نب رمع" مامإلاك "'حراشلا ريغل هب ُديبعتلا َمَقَوو
 :"هلوقب "ةيفاكلا" هتديصق

 اكاَدِف ٌتْلِعَج هب لّجَع كب  ينالێثا هيف ناک نإ ياتو
 ىلع "هحرش" يف "ٌينيروبلا" ةمالعلا رّسفو .0"ط" موق ٌةغل وهو ٌحايشإ تفلألا ْنأ لمتحيو

 "هيلع هح رش يف "يسْباَلا ّينغلا دبع" يدّيس لاق اذكو «فلتلاب فالتلا ””صضرافلا نبا ناويد"

 بطاح ""ِنينَع نبا" لوق هنمو ءاًريثك ءارعّشلا مالك يف َمقّوو ءملكتملا ىلإ فاضم ٌردصم "ينالت"و

 رردلا") .(هالا ١ :ت) يرصملا ءيقيرفإلا .يراصنألا "روظنم نبا"ب فورعملا ؛يلع نب 0 3

 ١2(. 13/7 :"نوئظلا ففشك" 757/5 :"ةنم
 .ةمدقملا ءب /1 :ق ؛"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" )١(

 يفكصحلا هب دصق هلعلو «"حراسلا" لدب "فنصملا" ةسدقملا ١15/١ :"يواطحطلا" :يف يذلا ()

 .ريونتلا حراش

 كلامم يف راصبألا كلاسم") :يف يرَمُعلا هللا لضف نبا اًضيأ هدشنأو ۸٤ :ص «"هناويد" :يف (۳)
 .(ةيفوصلا ءارقفلا فئاوط ء١٠٠۲ /۸ :"راصمألا

 فورعملا نيدلا فرش ءيلع نب دشرم نب يلع نب رمع ءمساقلا وبأو صفح وبأ وه "ضرافلا نبا"و
 فشك" 058/77 :"ءالبنلا مالعأ ريس") .(ه51737 :ت) يرصملا «يوّمحلا «"ضرافلا نبا"ب

 o0 /o). :"مالعألا" 2٠١9/45 :"مالسإلا خيرات" ١/ 1٦۷ :"نونظلا

 «يعّليلا هدعبتسا نإو «"ةينقلا" يف هلاق :لاقو «ةمدقملا ٠٤/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (5)

 .رعشلاب هّصخو
 نب دمحم نب نسح وه "ينيروبلا"و .  "ضرافلا نبا ناويد حرش يف ضئافلا رحبلا" :ىمسملا (6)

 ةصالخ") .(ه١١؟4 :ت) يعفاشلا ءيقشمدلا ءيِرْوُفّصلا ؛ينيروبلا نيدلا ردب ءنسح نب دمحم

 .(589 ١/ :"نيفلؤملا مجمعم" ءل 19/7 :"مالعألا" ١/ 1۷٦ :"نونظلا فشك" ء١١ /۲ :"رثألا

 دبع نب ليعامسإ نب ينغلا دبعل 7١1/١. :"ضرافلا نبا ناويد حرش ضماغلا رشلا فشك" :ىمسملا (0)

 .(69* ١/ :"نيفراعلا ةّيده" ٠" /9 :"رردلا كلمي") .(ه ١١١۳ :ت) يسبانلا ينغلا
 ناويحلا ةايح"و «نيعلا فرح «4 45 /7 :"نايعألا تايفو") :يف هّربخو ٌتيبلاو غ57 :ص ."هناويد" يف (0

 .(ةلمهملا ءاحلا باب 59 ١/ :يعقاشلا يريِمّدلل "ىربكلا

 فورعملا نيدلا فرش ءنْيَنَع نب نسحلا نب مراكم نب هللا رصن نب دمحم نساحملا وبأ وه "نينُع نبا"و



 :اًضيرم ناكو “كولا رضعب 0

 نالت لبق ٌفآلَتو ىدّنلا يلْوُي ْلَرَي ل لوم ٍنيعب َيئِإْرُّظنا

 يناولا ًءانثلاو يئاعُد ْمَتْغاَف هجاتحي ام جاتحأ يذلاك انآ

 .دئاعلا انأو ءةلّصلا هذهو ءيذّلا تنأ :هل لاقو «رانيد فلأب ُكِلملا هءاجف

 هيف ىأَر "'اذإ :يأ ٌدينايب ةفاضإلاو «فالتي» :هلوقب ٌقّلعتم «ناكمإلا ردقب :هلوق# [44]

 مل نإ هظفل رييغتب هَحِلْضُي وأ ءنكمأ ثيح ٍنسح لمح ىلع هلمحي نأ «هناكمإب هُكَرادَتي ابيع
 هلي رات کپ
 يف ُحْفّصلاو .َحَضْفَي الو َحَمسَي :يأ ءواولاب خسّنلا ضعب يف 4حّمْضَي وأ :هلوق# []

 .ضارعإلا ٌقلطم هب َديرأ مث ءَقْدُعلا ةحفصب ُليملا :لصألا

 .لمعلا سنج نم ةازجلا ّنأل 4خلإ هنع َحَّمْصَيِل :هلوق# ([]

 نأ َلَمَتحا نإو رامضإلا َبِساَنُِل "ّرَسأ" ردصم ءةزمهلا رسكب «ٍرارسإلا :هلوق# 3
 7م" .ها .ٌرس َعمج اهجتتفب لوکی

 لاق .رياغم فطع يناثلا ىلعو «يفدارم فطع هيلع «رامضإلا» ٌففطعف لوألا ىلعو

 يهو «قابّطلا ٌةعنص همالك يف ّنوكيل "راهظإلا" :"رامضإلا" لذ ًلوقي نأ ىلوألاو» :ط"

 :"ةياهنلا ةيادبلا") .(ه ٦۳۳ :ليقو ه١ :ت) يقشمدلا «يناروحلا «يراصنألا "نينع نبا"ب

 :"ءايدألا مجعم" ۲٤1/۷ :"بهذلا تار" 41١/٤١« :"مالسإلا خيرات" ٣۷

(T/7 

 يفنحلا ؛يبويألا نيدلا فرش «بوُيآ نب ركب يبآ (لداعلا كلملا) دمحم نب (مظعملا كلملا) ىسيع وه )١(
 ةربعو نانجلا ةآرم" ۲١٠1/۷ :"بهذلا تارّدَش" «444 / :"نايعألا تايفو") .(ه1784 :ت)

 .(447 /7 :"ةيضحلا رهاوجلا" «45 /5 :يعفاشلا يعفايلل "ناظقيلا

 (ةمدقملا ءال١ ١/ :ف) ."" نم طقاس (اذإ) ىلإ (ناكمإلا ردقب) نم (؟)

 .ةمدقملا أ /7 :ق" ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (۳)

 .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٤(

 يف برألا ةياهن" ءءاطلا فرح 21178 /؟ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") :قابطلا دحل رظنا (0)

 .(قابطلا «عيدبلاو نايبلاو يناعملا مولع ٩۸ /۷ :يريونلل "بدألا نونف



۳۱ 

 .«ىنعملا يلباقتم نيظفل نيب عمجل ا

 ."”رهتلا' ةبطح يف تَعَقَو ةرْفِفلا هذهو هيلع ٌمالكلا َمّدقت 4يرمعلو :هلوق# 47[1]

 أطخلا وهو قالا ٌءىَشلا انه هب دارملاو «كالملا ىلع ٌفارشإلا وه «رطخلا :هلوق# [5:]

 .فالّتلاب هنع دعملا وهّسلاو

 ىنعمب يتأت دامو «2””سوماقلا" يف اك "لي" وأ "لقب" نرو ىلع رعي :هلوق» 1[-]
 لک و «”" سوماقلا" يف هدافأ اك ةمظعلا ىنعمبو «قيصلا ىنعمبو «ةَّلقلا ىنعميو «رسعلا

 .(0"ط" هدافأ ٌصيحص
 :ٌنجلاو .دسجلا نم ٌرَهَظ ام وهو «ةرشبلا ٌرهاظ :رشبلاو «سنج مسا «رشبلا :هلوق 1

 . "ط" راتتسالا وهو «نانتجالا نم یّمتحخا ام

 تا نم ا رم :ةلمهلا ءازلا نوكسو ءةََجعلا نيغلا حتفب و ٌرَغالو :هلوق# [۹۷]

 ركذ امم ةمالّسلا ةَّزِع نم :يأ Or .ها .َبَجَع ال :يأ :" 20 نزوب "بج" ىنعمب ادع"

 «مّدقتمل فالّثلا ُببس وه يذلا َنايِسَنلا ّنأل :يأ ٌةيليلعت ٌءافلا 4نايسّنلا نف :هلوق# [3

 ٍَوِهَسلا لوشف» :لاق «ةجاحلا تقو يف راضحتسالا ٌمدع» :هّنأب '”ريرحّتلا" يف هَقّرَعو ."”ط"

 .ها (”ةامهنيب ٌقَدَمُت ال َدغّللا نذل

 )١( :"قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا" ١/17.

 ."زرع" :ةدام ءنيعلا لصف ءيازلا باب ء۵۹۱۷ :ص ء"طيحملا سوماقلا" 00

 ."”ززع" :ةدام .نيعلا لصف «يازلا باي co1¥ :ص ."طيحملا سوماقلا" قرف

 .ريسي راصتخاب ؛ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)
 .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (0)

 .ريسي راصتخاب ءةمدقملا ءأ /۲ :ق "ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (7)

 .ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۷)

 ماكحألا يف :لوألا بابلا «عوضوملا لاوحأ يف :ةيناثلا ةلاقملا ۲۷۳ :ص «مايها نبال "ريرحتلا" (۸)

 قرف ال هلأ" (هاإ .ةجاحلا تقو يف راضحتسالا مدع هنأب :"ريرحتلا" يف هفّرعو :هلوق) :يعفارلا لاق (9)
 عم ةكردملا نع ٍةروُصلا لاوز ٌَوِهّسلا ْنأب ٌءايكحلا قّرفو «ةغللا لهأو نييلوصألاو ِءاهقفلا دنع اههنيب



۳۲ 

 :يأ ةّيناسنإلا ةقيقلاب ةصاخلا رومألا نم :يأ (ةيناسنإلا صتاصخ ْنِم :هلوق 7

 هال ؛اناسنإ َيّمّسا :لاق هنآ ٩ سابع نبا" نع َيِوُر ءاهنع دّرجملا ىلإ ةبسّنلل ءايلاو ءاهدارفأب

 7 (َييتف «هيلإ َدِهَع
 (9:هعاشلا لاقو

 يمان كآل اتاسنإ تيس انإف ةوهعلا كلت نيسنت ال

 يلا لاقو

00) 

0 

 ةضز

(£) 

 ُنايسنلا :ليقو ءديدج ببس ىلإ اهوصح يف ٌججاتحيف ءاّعم امهنع اًهاوز َنايِسُنلاو «ةظقاحلا يف اهئاقب
 ها."اًقلطم ٌصخأ ٌنايستلاق ؛نكي ملام وأ اًروكذم ناك اع ٌةلفغ ٌوهسلاو ءاروکذم ناک ام رکذ مدع
 «ةيناثلا ةلاقلا۲۲۸ /۲ :ريبحتلاو ريرقتلا") :رظنا .اًصخلم ريرحتلا حورش نع يعفارلا هلقن :ةدئاف

 7717 /؟ :هاشداب ريمأل "ريرحتلا ريسيت"و :ةيلهألا ضراوع ماكحأ نايب يف لصف ءلوألا بايلا

 .(ةيلهألا ضراوع ماكحأ نايب يف لصف «لوألا بابلا ؛ةيناثلا ةلاقملا

 ةمألا ربحو كلو - هللا لوسر مع نبا «يمشاملا ءبلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع سابعلا وبأ
 ٣/ :"ةباغلا دشأ" ۲۸١ /۲۹ :"رکاسع نبا خیرات") .(كلذ ريغ :ليقو به 1۸ :ت) نآرقلا نامجرتو

 ء۱1۹۹ /۳ :ميعن يأل "ةباحصلا ةفرعم" ۷۸/١١ :"ةياهنلاو ةيادبلا" ء۷۲ ١/ :"مّظتنملا" ١

 EA/o\). :مالسإلا خيرات

 باتك" يف هدنُم نباو (”475 :مقرب ءهط ةروس ريسفت ءريسفتلا باتك) :"هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأ

 باتك" يف يقّئيَبلاو 208١( :مقرب) :"هفّئصم" يف قاّررلا دبعو (87 :مقرب ۱۸۸-۰۱۸۹ :ص ؛"ديحوتلا

 نع «ريبج نب ديعس نع ءملسم نب نسح قيرط نم مهلك قلخلا ءدب باب "04 :ص «"تاغصلاو ءاهسألا

 .يبهذلا هقفاو و «هاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه" :مكاحلا لاقو سابع نبا

 :يف يضرلا هدشنأو ءنيسلا فرح «حيدملا باب ء۷۳ :ص ؛"هناويد" يف يئاطلا مامت يبأل تيبلا

 ال4 /4 :"نييبتلاو نايبلا") :يف ظحاجلاو «(ةدايزلا "وذ" ۲۹۷ ٤/ :"بجاحلا نبا هيفاش حرش”

 (ءاعّدلاو بلطلا يف راعشأو ٌلاوقأ

 .ديشرلا نوراه نب نومأملا نب دمحأ اهب حَّدَم ةديصق نم تببلاو
 ء١١۳٠ ١١/ :"مظنتملا") . (ه١١۲۳ :ت) يئاطلا مامت وبأ .ثراحلا نب سوأ نب بيبح وه "مات وبأ"و

 ١/ ۷۷١(. :"نونظلا فشك" 217/17 :"قشمد خيرات" 2147“ /" :"بهذلا تارّدش"

 " :يف يواخسلا هدشنأو «ريسي فرصتب نيسلا ةيفاق 23١١ :ص ؛"هناويد" يف يتسبلا حتفلا يبأل تيبلا

 لاثمألا يف مكألا رهز") :يف يسويلا يلع وبأو (هطبضو ثيدحلا باتك ء١٤ ١/ :"ثيغملا حتف")



:[ 
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(۳ 

(£) 

۳۳ 

 - 27 د لدأف "مغاف e 2 د

 ساتلا لأ سان لّوأف ٌرفغاَف ٌرفتغم نايسنلاو دعو تيت

 (9 :رعاّشلا لاق 'ىلاعت هّبرب وأ هلاثمأب هسنأل "” :ٌليقو
 ُثبّلقتي هنأ الإ ُبلقلا الو هسينأل اّلِإ ٌناسنإلا َيّمُس امو

 يمّرلاك ٌةيانجلا هب ُدَّصْقُي يذلا "حملا ريغ لعفلاب دصقي نأ :وه اطخلاو :هلوق ٠

 (ةلمهملا نيسلا باب ء198/7 :"مكحلاو

 «ةرقبلا ةروس 147 ١/ :"يِبّطرَقلا ريسفت") :رظنأ .ٌةفلاس كنم اًدوهُع تيسن نإف :هردص يورو
 .(نيسلا فرح ءال٠ :ص يمشاحلا دمحأ ديسلل "لاثمألاو مكحلا يف لالحلا رحسلا" «۸ :ةيآلا

 :ت) يتسبلا ءزيزعلا دبع نب دمحم نب فسوي نب نيسحلا نب دمحم نب يلع حتفلا وبأ وه "يتسبلا"و
 مالعأ ريس" ٠١6. /71 :"تايفولاب يفاولا" 0/7/7 :"نايعألا تايفو") .(ه1٠4 :ليقو ه٠

 .(157/4 :"مالعألا" ۱٤۷ /11/ :"ءالبنلا

 نأ ىلإ نويفوكلا بهذف ناسنإلا قاقتشا لصأ يف نويفوكلاو نويرصبلا فلتخا دقو «نويرصبلا :هلئاق

 «نالعف هئزو نأ ىلإ نويرصبلا بهذو «نايسنلا نم قتشم نالعفإ ةنز ىلع نايسنإ "ناسنإ" يف لصألا

 :يرابتألا تاكريلا يبأل "نيثوحنلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا") :رظنأ .سنألا نم قتشم وهو
 1177 /* :يدارملل "كلاسملاو دصاقملا حيضوت" «هقاقتشا لصأو "ناسنإ" و و :ةلثسم ©«

 .(لوألا بابلا «لوألا مسقلا ؛يناثلا نفلا 25 /7 :يريونلل "بدألا نونف يف برألا ةياهن" ؛ريغصتلا

 تكّرحت «نايسنإ :كلذ ىلع هلصأف ؛نايسنلا نم وهف ءهيسنل الإ ناسنإلا يّمس امو :"يواطحطلا" لاق

 سان نم كّرحتم هانعم :ليقو «تقذحف فلألا عم ٌةنكاس تعمتجاف هاَقلأ تبْلُق ءاهلبق ام حتفناو ءايلا
 نأ دارملاو ٌماع يناثلا ىلعو ءمدآ ينب ىلع رصاق ريخألاو لوألا ىلعف ءسنألا نم :ليقو كرمت اذإ
 ىلإ رظناو ؛ناسنإلاب ٌصاخ تايسنلا نإف ؛ُبَرْفَتْسُيال نايسّنلا نع ىشان وه يذلا صقنلاو فالتلا
 ىلع يواطحطلا ةيشاح") ِاَمْرَع ثل ذج ْمَلَو ىِسَنَف ُلَبَق نِم َمَداَد نإ آئدِهَع ْدَقَلَول ىلاعت هللا لوق
 .(ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا

 «ةرقبلا ةروس ۱۹۳ ١/ :"يبطرَقلا ريسفت') :ين ٌروكذم ُثيبلاو «هلئاقل دته ل صحفتلاو عبتتلا مغر
 .ةمدقملا ١//71« :"رئاصبلا نويع زمغ" «4 :ةيآلا

 ١/ "١ :يراقلا يلع الملل "افشلا حرش") :رظنا ."هيشّتل الإ ٌناسنإلا َيّمُّس امو" :اًضيأ هرذص ىورُيو
 .(لوألا لصفلا ؛ثلاثلا دصقملا ۲۸٠ /۲ :"ةيندللا بهاوملا" «ةمدقملا

 يلعف ين أطخلا وهو ءأطخلا يعون دحأ اذه (ها لحما ريغ لعفلاب َدِصقَي نأ وه :هلوق) :يعفارلا لاق
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 الجر َدَصَق وأ ءاّيمدآ باصأف ًءارو ام ىلإ ٌرّواجت وأ ءهنع جر مث هياصأف اًضرغ ىمر ناک ءةحراجلا
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 :لاق يث «باوصلا ٌدض ًاطخلا» :""سوماقلا" ينو . "زير" اًيمدآ َباصاف ءديص ىلإ
 .هدمَحتُي مام أطخلاو»
 يف لاق . 8 n (r) سوماقلا" يف اى ٌثتامالعلا :رثاعشلا 5000 :هّلوق» ]1۰1[

 ةعامجلاو 0 راهتشالا ليبس ىلع تادابعلا نم ىّدؤُي ام اًعرشو» :””ةيارّدلا جارعم"

 . .ها «ىلاعت هللا ةعاط ىلع اَيَلَع َلِعُج ام يه © :ليقو .ةّيحضألاو ءديعلا ةالّصو «ةعمجلاو

 «ناسنإلا صئاصخ نم ٌنايسَنلا نل ٤ ”صئاصخ" ب َمّدقت ايفو انه اہم رع اهْنِإو» : 00" لم" لاق

 ا سل لو اہک «ةكئالملا نم ىّبح هريغ نمو هنم نوكي ُللّزلاو أطخلاو

 0[ :ةرقبلا] (اًهيِف ٌدِسْفْي ديمي نَم اَهيِف ُلَعَجَتَأل مهوقك «ّلْيِق ام ىلع ”تورام"و "توراه" لو

 .«مهاح ٌرثكأ كلذف م نجلا اًمأو «ةدابعلا يف هماقم ىلإ ةكئالملا ضعب رظنكو

 ام رخآ ىلإ «ّيمدآ وه اذإف اًديص هّنظ اًصخش ّيمري ناک «لعافلا ٌّنظ ين أطخلا :يتاثلاو .هَريغ َباَصأف
 .تايانجلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي

 يف :رخآ لصف ءماكحألا يف :لوألا بابلا ءعوضوملا لاوحأ يف :ةيناثلا ةلاقملا 187 :ص ء"ريرحتلا" )١(

 ."أطخ" :ةدام .ءاخلا لصق «ةزمها باب ۹ :ص "طيحملا سوماقلا" 0

 رعش" : :ةدام ءنيشلا لصف «ءارلا باب ء٤ : :ص "طيحملا سوماقلا" 2

 .ةمدقملا أ /؟ :ق "ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (:)

 ٌيدْنَجُخلا يراجنسلا نيدلا ماوق دمحأ نب دمحم نب دمحمل ةمدقملا ءأ /" : ق/١ :"ةياردلا جارعم" (0)

 «"ةيهبلا دئاوفلا) (ه4 917" :ت) ينانيغرملل "ةيادهلا' هب حرش (هال8 :ت) "يكاكلا"ب فورعملا

 Te} / :"نونظلا فشک" 1: :ص

 .(نيشلا لصف «ءارلا باب 1۹۸ /۲ :"حاحصلا" :رظنآ ."حاحصلا" بحاص "يرهوجلا" هلئاق (7)

 .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۷)

 معز امك ٌرسكلا وهو ترملاو ِتْرما نم اناك ولو .فرصلا عنم ليلدب نيَكَلَمْلل ناَلَع ناّيمجععأ ناسا (۸)

 اًقّرَصْنال مهضعب
 يف كئابحلا" ٠١۲ :ةيآلا تةرقبلا ةروس ۸۳ :"يزارلا ريسفت") :"تورام"و "توراه" نع رظنا

 ء٤١ /۳ :يسدقملل "خيراتلاو ءدبلا" ,تورامو توراه يف ءاج ام .19 :ص «يطويسلل "كئالملا رابخأ

 .(تورامو توراه ربخ رکذ 7 4 6 :"بدألا نونف يف برألا ةيابن' ,تورامو توراه ةصق
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 ٍليمج نع دريو ءيفاتمنإلا با سي ٍدَسَح نِم هب اًديِهتْسُم هللا ٌرِفْغَتْسَأَو
 ُرِخآ اَمَذ ٍدِساَحْلِل ىَفَكَو َكَلَه هب َقّلَعَت ْنَم ٌكَسَح َدَسْحْلا نو الآ .ٍفاّصؤألا

 .ِقَلَقْلاب هِماَرطْصا يف ِقَلَقْلا ٍةروُس

 هيف لبق هرکدام نال ؛هب یتآ هلاکو «يبنذ َرتس هنم ٌبلطأ :يأ هللا ٌرفغتسأو :هلوق# 3

 نم اناك نإو «نايسنلاو أطخلاب سفتلا ْمِضَه ىلوألا لب ءيغبني ال امم وهو ءسفنلل ٍةئربت ٌعون
 . ناسنإلا مزاول

 «ةذاعلاو ءفايعلاك «كاجتلالا :ٌُدوعلاو .«رفغتسا» لعاف نم لاح ©اًديعتسم :هّلوق# 1
 , "7"ٌيوماق" ذايعلاو ذاَعَلاك ءأجلملا :كيرحتلاب ُدَوَعلاو .ةذاعتسالاو ءذّوعَتلاو

 ةطبغلا نيو هنيب قرفلاو ههذو هفيرعت :"دسحلا"

 ٌقَلطُيو «ال مأ هيلإ اًهاقتنا ىّنت ٌءاوس دوسحملا ةمعن ٍلاوز يّنَت وه ِدَسَح نم :هلوق ] 1٠
 ريغ وهو "اهبحاص نع الاوز ةدارإ ريغ نم ةمعتلا كلت لثم يمت يهو ءاراجم ةّطْبْعلا ىلع

 ةالّصلا هيلع - لاق اذلو ؛ىلاعت قلاخلا ىلع ضارتعالا ىلإ يّدؤي هنأل ؛لّوألا فالخب م ومذم

 - هاّيسو «بطحل ا ُراّْلا ٌلكأت اك ءتائَسحلا كأي ّدسحلا ناف ٍءَدَسَحلاو مكايإ» -- مالّسلاو

 وع" :ةدام ءنيعلا لصق ءلاذلا باب ء۵٠ :ص ."طيحملا سوماقلا" ()

 نماثلا قرفلا ٤ ١ "قورفلا" :دسحلاو ةطبغلا نيب قرفلا لوح ليصفتلل رظتا (۲)

 فرح 287 :ص «"ةيوغللا قورفلا مجعم" ةطبغلا ةدعاقو .دسحلا ةدعاق نيب ناتثملاو نوسمنخخلاو

 لصق ؛ءاطلا فرح "08 /9 :"برعلا ناسل" «نيغلا لصق :5ا/7 :ص «يوفكلل "تايّلكلا" ؛نيغلا
 .(ةمجعملا نيغلا

 بعش" يف يقهيبلاو ( ۳ :مقرب دسحلا يف باب «بدألا باتک) :"هننس" يف دوادوہآ هجرخآ (۳)

 نع ؛ديسأ يبأ نب ميهاربإ قيرط نم .(8417 :مقرب) :"هدنسم" يف رازبلاو ؛.(144١5 :مقرب) :"ناميإلا

 فرح ء۱۸ ١/ :"بیذهتلا بيذبت") :يف امك قودص ديسأ نب ميهاربإو ءاًعوفرم ةريره يبأ نع ؛هّدج
 :"لادتعالا نازيم") :يف ايك فّرعُي ال هّدجو (فلألا باب ٠١ /5 :نابح نبال "تاقثلا"و «فلألا

 ثيدحلاف .(تامهبملا باب ءل57 /١؟ :"بيذهتلا بيذبهت" مسالا ليهاجملا نم لصف ,7/5*5

 :لاقو .فلألا باب ءالال؟ ١/ :"ريبكلا خيراتلا) :يف يراخبلا هركذ ايك دانسإلا اذهب فيعض
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 ”re اَذِإ ٍدِساَح ٌرَش نيو ىلاعت لاقو ."ةرعّشلا َةَقِلاح ال نيّدلا َةَقِلاحا :- مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 3 دل ف اهَعًتوأو ءابتّرحأو هيسفن بعت ثيح .هسفنل اظ دالا -[ه :قلفلا] 4َدَسَح

 :00"بيَطلا وبأ" لاق اذلو .هسفنل بِي ام هل بِ مل ٌثيح هريغلو

(1) 

000 

 بقيه اغ يف تاب نَا  اًدياح ناك ْنَم ضرألا لهأ ُملظأو

 4371١( :مقرب (77) دسحلا باب ءدهزلا باتك) "هنئس" :يف ةجام نبا هجرخآ دهاش هلو ("حصیال"

 نع دانّزلا يأ نع «طانخحلا ىيسع يبأ نب ىسيع قيرط نم ١47١( :مقرب) :"همجععم" يف ركاسع نباو

 ءةلمهملا نيعلا فرح ء”174 /8 :"بيذهتلا بيذب") :رظنا .فيعض وه ىسيع يبأ نب ىسيعو سنأ
 .هب يّرقي هّلعلف «(نيعلا فرح ؛145 /1 :متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجلا"
 دمحأو 70٠١(( :مقرب ((07) باب :عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باوبأ) :"هننس" يف يذمرتلا هجرخأ

 «ريبزلا لآل ىلوم نع «ديلولا نب شيعي نع هريثك يبأ نب ىبحي قيرط نم (0*141 :مقربإل :"هدنسم" يف
 :"هدنسم" يف دمحأو ۲٠٠٠١( :مقرب) :"ىربكلا نتسلا" يف يقهيبلا هجرخأو .ماوعلا نب ريبزلا نع

 هجرخأ اًضيأو .ماوعلا نب ريبزلا نع ءديلولا نب شيعي نع ءريثك يبأ نب ىبحي قيرط نم ١417( :مقرب)
 نب ىبحي قيرط نم 14١( :مقرب) :"هدنسم" يف يسلايطلاو (519 :مقرب) :"ناريإلا بعش" يق يقهيبلا

 ىلوم" ةلاهج هدئس يف ثيدحلا اذهو .-6- يبنلا نع ءريبزلا ىلوم نع هديلولا نب شيعي نع ءريثك يبأ
 قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باوبأ ء١٠٤٠ /4) :"هننس" يف يذمرتلا هيلإ راشأ ايك لولعم هدانسإو «"ريبزلا

 يذمرتلا دنع هلّوأل .دهاش ثيدحلل نكلو )٤/ ۲٤۷( :"هللع" يف ينطقرادلاو «205) باب «عرولاو
 دنع دهاش هرخآلو ((؟009 :مقرب) ءادردلا يبأ ثيدح نمو 2070048 :مقرب) ةريره يبأ ثيدح نم

 .نسح دهاوشلا هذهب هعومجمب ثيدحلاف .(0 917-5 :مقرب) ةريره يبأ ثيدح نم ملسم

 باتك ء" 40 /* :"بيهرتلاو بيغرتلا") :رظنأ .ماوعلا نب ريبزلا دانسإ يمثيفاو يرذنملا دوج دقو

 «بدألا باتك ٠٠١ /4 :"دئاوزلا عمجم" ءردصلا ةمالس لضفو دسحلا نم بيهرتلا «هريغو بدألا

 ردصو ؛"اًروفاك" اهم حدمي هل ةديصق نم اذهو «بيط زعلا تبني ناكم لك .459 :ص «"هناوید" ف

 :هيف تيبلا

 ادساح تاب نم ملظلا ٍلهأ ملظأو
 «يفوُكلا َيِفْحُجلا «يبنتملاب فورعملا بيطلا وبأ ,نسحلا نب نيسحلا نب دمحأ وه "بيطلا وبأ"و

 :"نايعألا تايفو" 2374/4 :"دادغب خيرات" 187 1١4/ :"مّظتنملا) .(ه"ه4 :ت) يينكلا

 .(۸۰۹ /۱ :"نونظلا فشک" ۲۰ /۱
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 ٌفاصنإلا ذإ ءاهم ٌةَرِعْشُم دسحلا ًةقيقح ّنأل ؛ٌةّيديكأت ٌةفص «فاصنإلا باب ّدْسَي :هلوق# ]٠٠[
 CBE ةماقتسالاو «لادتعالا ننس ىلع ّيرجلا وه

 قو دل تعاد لاک لم ق نیلا فسول انا إلا نم ضرخلاو «دسحلا

 °" .حيشرتلاو ةيلييختلاو ةينكملا ةراعتسالا نم هيف ام ىفخي الو «هنع ٌريفنتلاو «هّمَذ

 فاصتالا نع :يأ «فاصوألا ليج نع هّبحاص فرضي :يأ دريو :هلوق» ]٠٦[

 ّنيع نأ اي ءاليمج اًمصو هل دساحلا ىرَي الف ءدوّسحملا يف اهِتَيْوُر نع وأ «ةليمجلا فاصوألاب

 .ايواسملا يِدْبُت طخّسلا

 ,0"سوماقلا" يف هْرُكَذي ل نإو ءٍناث ل وعفم ىلإ "نعى 7و ؛هسفنب ىّدَعَتي و

 :”رعاّشلا لوق ةاحتلا دهاوش نوف

 :ةدام :"رينملا حابصملا") .هّنرْشِعو هقْلُم ءاس اذإ ٌةَعاَشَيو اًعَّسَب ٌءيشلا َمِشَي :لاقي ؛ةرْشِعلاو قلل ءوس ١(
 .("عشب" ا :"برعلا ناسل" "عشب"

 ىلإ هب لّصوتي فاصنإلا نإف ؛ٌلك يف لوصولا عماجب بابلاب ا نع هبحاص )۲
 :فاصنإلاو ةيّلكلاب فاصنإلا مدع :دارملاو لبيت هل بابلا ٌتابثإو ٍتيبي فاصنإلا هّبش وأ يخل ا
 .(ةمدقملا 18 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .لدعلا

 يرهوجلا ركذ نكلو ."ددر" :ةدام ءءارلا لصف «لادلا باب ۲۸۲ :ص «"طيحملا سوماقلا" :رظنا (۳)

 .("ددر" :ةدام"برعلا ناسل" "ددر" :ةدام ء"حاحصلا”7) :رظنا ۰" نع" ب هتيدعت روظنملا نباو

 ةليوط ةديصق نم وهو 17 :ص «"يماطُقلا ناويد"ب فورعملا "هناويد" يف مِيَيش نب رْيَمُع :هلئاق (4)
 هيلع َّنَمَف ءبِلْغَتو سيق نيب تناك يتلا برحلا يف هرَّسَأ ناكو ؛يبالكلا ثراحلا نب رفز اهيف حدمي
 جرفلا يبأل "يناغألا باتك") :يف يناهبصألا جرفلا وبأ هدشنأ .هلام هيلع درو «لبإلا نم ةئم هاطعأو
 (هرابخأو يماطقلا بسن ٌركذ 1784 ٠١/ :يناهبصألا

 :اًضيأ تيبلا ردص ىوريو

 + ينع ثوم ا عفد دعب ٌرفكأ

 .(ةيناثلا ةقبطلا ء۳۷ /۲ :مالس نب دمحمل "ءارعشلا لوحف تاقبط")

 ينع توملا عفد دعب ٌرُْكَأأ :اًضيأو

 .(يماطقلا 0777 /” :يرَوَئيَّدلا ةبيتق نبال "ءارعشلاو رعشلا")

 مشج ينب نم «يبلغتلا يماّطَقلا ءدابع نب ورمع نب مييش نب ريمُع ديعس وبأ وه 'مييش نب ريمُع'و
 :"ءارعشلا مجنعم" (47 /57 :"قشمد خيرات" .(ه117*٠ :وحن :ت) ملسأف ءاّينارصن ناك ءركب نب
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 ")عانوا ةثملا َكِياَطَع دعبو يّتع توما دَر دعب اًرُفكأ

 .مَهَفاف

 :عيدبلا عاونأ نم نيترقِفلا ينو ءاهلبق يتلا ينعمب ٌةرقفلا هذهو

 هّلاَقُي ام ّلثم هزثكأ وأ ءظافلألا نم امُهادحإ يف ام ّنوكي نأ وهو :عيِصرَتلا

 . ةيفقتلاو نزولا يف ىرحألا
 © .نيبراقتم ريغ «نيفرح يف نيسناجتملا نيظفللا ٌفالتخخا وهو :ٌقحاّللا سانجلاو

 .فاصوألاو فاصنإلا يف فلألا لبق داّضلاب نايتإلا انه وهو :مزلي ال ام ٌموزلو

 PT hl ةينابهولا حرش" يف "ةنحشلا نبا"و 00" سنملا" يف ٌففتصملا ن نيّترقفلا نيتاهب ىتأ دقو

 Yn) | تلا" يف "كلام نيا" كلذ ىلإ

(1) 

(2 

(۳) 

(4) 

(0) 

(%0 

(¥ 

 .(۸۸ / :"مالعألا" 191 /8 :يعوسيلا وخيش سيولل "ةينارصنلا ءارعش" 744 ١/ :ينابّررملل
 :"برعلا ناسل") .اًراهن ىعرملا يف بهذتو ءيبجتو ءءاشت ام ىعرت يتلا لبإلا : :عتار ع عمج :'عاترلا"

 .("عتر" :ةدام :"رينملا حابصملا" "٠ عتر" :ةدام

 ىلع فيقوتلا" ءءاتلا فرح ء١١۲٤ ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصاإا فاشك") :عيصرتلا دحل رظنا

 .(ءارلا لصف ءءاتلا باب ء٩4 :ص «يوانُملل "فيراعتلا تاهم

 حاتفم" ءميجلا فرح ء٩0۸۹ ١/ :"مولعلاو نونقلا تاحالطصا فاشك") :قحاللا سانجلا دحل رظنا
 .(ةيانكلا 1: 2475 :ص «'مولعلا

 يورلا فرح لبق ءيجي نأ وهو "تائعإلا"و "ديدشتلا"و "قييضتلا"و "نيمضتلا"و "مازتلالا" ىّمسيو

 ء١١۷٤ ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") كا وا

 .مازتلالا ركذ «577“ ١/ :يوّمحلا ةّجِح نبال "برألا ةياغو بدألا ةنازخ" ءءاتلا فرح

 .ةمدقملا هب ١/ ق ١/ :يشاترُمتلل "رافغلا حنم"
 «47 ١/ :"نابهو نبا ةموظنم حرش"ب فورعملا "دئارشلا ديق ليمكتب دئارفلا دقع ليصفت :ىّمسملا

 يبّلحلا ةَنْحّشلا نبا ربلا دبعل حرشلاو ؛"ليهستلا" يف كلام نبا نع ًالقن دوسحلاو ديكلا ىنعم ءةمدقملا
 نبا"ب فورعملا دمحأ نب باهولا دبعل "دئارفلا مظنو دئارشلا ديق ةموظنم" هب حرش (ه١۹۲ :ت)

 .(هال 78 :ت) يقشمدلا "نابهو

 نيدلا لامج هللا دبع نب دمع هللا دبع يبأل وهو ؛ةمدقملا ,؟ :ص ."دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست"

 :"نيفلؤملا مجعم" «4 ٠05/1١ :"نونظلا فشك") .(ه ٦۷۲ :ت) يناّيجلا يتاطلا "كلام نبا"ب فورعملا

£0{ 
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 ."”هالكلا اهب ُحَتْفَتْسُي حاتفتسا ٌةادأ الأ :هّلوق# ]٠[
 لبإلا يعارم لضفأ نم تبن :نادعشلاو «نادعسلا كوش :نيتحتفب ٌكَسَح :هّلوق# ]٠١[

 r «"" سوماقلا" يف يك

 ةقيرط ىلع ٌةراعتسا هيف يرجت وأ «ةادألا فذح ىلع وهف «غيلبلا هيبشّتلا نم اذهو

 .اًضيأ "ٌقحاللا سانجلا ؟كسحالو «دسحلا# نيبو "ط" "دعا"
 ؛هكلهأ ناسنإب َنّلَعَت اذإ َدَسَحلا َّنِإف ءهبّشلا هجو ىلإ ديِشُي ؟َكَلَه هب َقّلَعَت ْنَم :هلوق# 1 رس 2 -. -. و اوه جك ع م 5

 ,7"ط" هتانسح ٌلكأي هنأل

 .«نَمال ل هعاجرإ ٌبسنألاو ««نَم» ل ال «دسحلا ل «ىلعت» يف ريمصلا نأ هّرهاظو

 يف ٌةدئاز «دساحلل» يف ُماَللاو «ضام لعف "ىفك" «خلإ دساحلل ىَفَكو :هلوق# ]11۰[

 'ّينيمامّدلا" هركذ امك ءٍءيش نع لوح ريغ «یفک» زيو ٌزييمت ؛اًمذ»و «سايق ريغ ىلع هب لوعفملا
 يف ءابلا دزي ملو ««ىفك» لعاف عفّرلاب «رخآ»و تام ٌروكلا ًالتما :هلثمو «"ليهستلا حرش" يف

 .هيلإ ىقلي ال بطاخملا نطفتيل :لاقو ءةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 «فاكلا باب ء۹٦4۳ :صو "دعس" :ةدام «نيسلا لصف «لادلا باب ء۲۸۸ :ص :"طيحملا سوماقلا" (؟)

 ."كسح" :ةدام «ءاحلا لصف

 .ةمدقملا ءأ /؟ :ق «"ردلا ىلع يلح ا ةيشاح" (۳)

 :" حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش") :هبهذمل رظناو (ها/47 :ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس كلسَم ىلع :يأ (4)

 «يناثلا نفلا ٠۳۷١ :ص «"يناعملا رصتخم" «ةراعتسالا يف لصف «يناثلا ميسقتلا ءلوألا بابلا . 0

 .(ةراعتسالاو لسرملا زاجملا زاجملاو ةقيقحلا

 ,ةمدقلا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٥(

 .جرخملا يديعب نيقرحب نيظفللا فالتخا وهو :لاقو ؛ةمدقملا 15/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح' (7)

 حاتفم) :قحاللا سانجلا دحل رظناو «سانجلا ماسقأ نم وهو ءاّضيأ قحاللا سينجتلا ىمسيو :ةدئاف

 2089/١ :مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك «يظفللا عيدبلا ملع «4759 :ص «يكاكسلل مولعلا

 (ميجلا فرح
 .هل اًمِزالُم ٌصخشلا ناك اذإ اهّيسال :لاقو :ةمدقملا ١١/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۷)

 اندجوو ءهنم ةيطخلا ةخسنلا انعجارف ؛ينيمامّدلل ليهستلا حرش نم عوبطملا مسقلا يف هيلع رثعن مل (۸)

 .هب قلعتت ماكحأو ةلمجلا زييمت ىلع مالكلا يف لصف «زييمتلا باب «ب ٠”/ :ق ١/ :هيف لقنلا

 نب ركب يبأ نب رمع نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا ردبل :"دئارفلا قيلعت"ب ىّمسملا وه ليهستلا حرشو
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 نكل ؛ٌةمزال اهئإف ءبّجعَتلا يف لعفأ لعاف يف اهتدايز فالخب ءٌبلاغ لب مزال ُديغ هنأل ؛اهلعاف

 اهلعاف يف ءابلا دزت ل "ىقو" ىنعمب وأ "ىتغأ"و "أر جأ" ىنعمب "ىَمَك" ناك نر ينيمامدلا" لاق
 مالك ينو ءاهلعاف يف ءابلا ةدايز بلغت يتلا رک مک" ىفك" ىنعم نع َحَصفأ نم م َرَأ ملو ر اذكه

 .مّهفاف ها «كلذ ٌفالخ “ م مالك يفو ٌةيّدعتم ال ٌةرصاق اهنأ ىلإ ُريِشُي ام '”'ههضعب

 مذ ّيأو «")هنم ةذاعتسالاب -6- هّيبن ٌرَمْأو ّّشلا هيلإ َدَسأ ىلاعت هنآ َمّذلا ةجوو

 ؛يف» وأ هدساحلا نم لاح ٍفوذحمب وأ «ىفك» ب ٌقّلعتم «هيارطضا يف :هّلوق# [3]

 أوُلُخَدَ) يف امك "عم" ىنعمب وأ ”هاهّْيَسَبَح ٍةّره يف َراَثلا تلت ًةأرما َّنإ) ثيدح يف اك ليلعَتلل

 :"نونظلا فشك") .(ه۸۲۷ :ت) يكلالا «َيِشَرْقلا يموزخملا َينْيِمامَّدلا نبا"ب فورعملا دمحم
 هب حرش ء(٩۱۸ /۲ :"نيفراعلا ةّيده" ۷/١ : 'مالعألا" ء4٤۱۸ /۷ :"عماللا ءوضلا" ۹١1

 .(ه ٣۷۲ :ت) يايا يٿ ماَّطلا كلام نبال "دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست"

 ريسفت يف لوألا بابلا ؛95_/١/910 :"بيرغلا ةفحت"ب ىمسملا "بيبللا ينغم ىلع هحرش" :يف )١(
 هال /5 :"مالعألا") (ه5؟1/ :ت) ينيمامدلا نيدلا ردبل ءابلا فرح ءاهماكحأ ركذو تادرفملا

 دبع دمحم يبأل وحنلا يف "بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم" هب حرش (1757 /؟ :"نونظلا فشك"

 (01/51 :ت) يراصتألا ماشه نبا «نيدلا لاج فسوي نب هللا
 ءيوفكلا ءاقبلا وبأو «يطويشلا نيدلا لالجو ءيراصنألا ماشه نباو «يدارملا مساق مأ نبا :هلئاق (۲)

 ينغم" ءءابلا فرح «لوألا بابلا ٤۹« :ص «"يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا") :رظنا .مهريغو
 ءنآرقلا مولع يف ناقتالا" ءابلا فرح «لوألا بابلا ١١/١ :"بيراعألا بتك نع بيبللا
 .(فاكلا لصف ء١٤۷۷ :ص «'تايلكلا" «نوعبرألا عونلا ۸ ۳

 ىفك نأ" :"يق وسدلا"ل "ينغملا ةيشاح" يف (ها ىفك ىنعم نع حصفأ نم رأ مو :هلوق) :يعفارلا لاق (6)
 0 .ها "رصاق لعق يه يتلا بسح ىنعمب يه يتلا ىفك اهلعاف يف ءابلا دايز ُبِلْغ يتلا

 ءا١/11 :"بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم") "ينغم" .ها .نينثال ةيناثلاو ٍدحاول ٌةيدعتم أزجأ

 .(فرصتب «ةدرفملا ءايلا «لوألا بابلا

 .(فاكلا لصف ء۷۷۴۳ :ص "تايلكلا" ,زاغلألا يف باب ۳۷۳ /۲ :يكبسلل "رئاظنلاو هابشألا") :رظنا (4)
 :يبلحلا نيمسلل "نوصملا ردلا" «نونلا فرح :1417 /54 :يربكعلل "يّبنتملا ناويد حرش") :رظنا (5)

 .(6 :ةيآلا ىاسنلا ةروس ؛285 /*"

 )1١1( قلفلا ةروس يف :يأ (5)

 مرحلا يف نلتقي قساوف باودلا نم سمخ :باب ؛قلخلا هدب باتک) :"هحیحص" يف يراخبلا هجرخآ (۷)



 [۳۸ :فارعألا] "!(ِمَمَأ ف

 اهلاعتشا ٌعرْسُي اهيف راّثلا ُلاعتشا» :27"ةغّللا عماج" نع 2””ح" لاق امك ٌمارطضالاو

 ت ۾ ©0«لاعتشالاب هضرغ ٍتاوفل هرّشحت َةَّدِش َهّبَشال :(0"ط" لاق .«هيف

 ]١7[ ٌسوماق" ©” ٌجاَعْزنالا :كيرحّتلاب وه 4قّلقلاب :هلوق# "97

(1) 

 ةفز

 هيلز

(4) 

(0) 

(0 

(¥) 

 .هّلَتُق هبجاصب ًاَدَب كَلَدْعَأ ام ٍدَسَحلا رد هل
 دعي الو يرز ي ېلهاج ال و نيب دوسلا ٍدَِكْنِم 6آ ام و

 :ِلئاَقْلا د هلو

 دوس َرْيَغ اًمْوَي ٍساّنلا يف َشاَع ْنَ مهلك ساّنلا ُرَسَو ٍنوُدْسَحي ْمُه
 دّصَح «نحإلا ْعَرَو نم ْنَأِل «ُحَدْفَي ٍدوُسَحَو حدب ٍدوُدَو ٍنوُدب دس ُدوُسَي ال ذإ

 ةرا بيذعت ميرحت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك) :"هحيحص" يف ملسمو ۳۳١۸(« :مقرب

 .رمع نب هللا دبع ثيدح. نم .(7؟5"11-417 :مقرب ؛يذؤي ال يذلا ناويحلا نم اهوحنو

 يف نلتقي قساوف باودلا نم سمخ :باب «قلخلا ءدب باتك) :"هحيحص" يف يراخبلا هجرخأ اضيأو

 -1817 :مقرب ءةرهلا لتق ميرحت باب «بادآلا باتك) :"هحيحص" يف ملسمو «(14“71 :مقرب ءمرحلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم ( 77437“

 :"يبطرقلا ريسفت" 09 ىلإ "8 :تايآلا «فارعألا ةروس ءالال/5١ :"يزارلا ريسفت") :رظنا
 بابلا ء؟5 5٠ :ص «"يناعملا فورح يف ينادلا ىئجلا" ۰۳۹ ىلإ "8 :تايآلا ءفارعألا ةروس ء,٠ 5 //

 .("يف" يناثلا

 .ةمدقملا ءأ /7 :ق ؛"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح"

 :ت) َيونَرْدألا نسح نبدمحمل "مرض" :ةدام .داضلا لصف ؛ميملا باب ءأ /1894:قء"ةغللا عماج"

AAT 

 .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 هّبشو ءبصنلاو بعتلا :دارملاو «قلقلاب لاعتشالاب هضرغ ِتاوفل هرّسحت ةّدش هّبش :يواطحطلا لاق
 .(ةمدقملا 15/1١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .لك يف ءاذيإلا عماجب رانلاب ّقلقلا
 .(ةمدقملا ١/ 8١ :ف) "" نم طقاس (جاعزنالا) ىلإ (هرسحت) نم

 .قلق :ةدام ماللا لصف ءفاقلا باب 47١( :ص ؛"طيحملا سواقلا"
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 نم ٌلزني ام :يأ ٌرُدَي ام لصألا يف ٌرّدلا» :"”يضَرلا" يف دّسحلا رد هلل :هلوق# ]١١[

 امّنإو هنع رداّصلا حودمملا لْعِف نع ٌةيانك انه وهو ءرطملا نم ممْيَعلا نمو «نبللا نم عِرّضلا

 ميظع ءيش ٌلكو «بئاجعلا ٌئِشنُم ىلاعت هللا ّنأل ؛هنم بّجعّتلل اًدصق ىلاعت هلل هلعف َبَْسَن
 هّلْعِف بَجعأ ام "هر رد هلل" ىنعمف ههيلإ هنوُفيضُيو «ىلاعت هيلإ هنوبسني «هنم ٌبّجعتلا نوُديِرُي

 ىلوملل "يم 5 يشاوح" يف اذك لمَ :يآ رد هللو موو ومالا يفو

 نیلا ا كلا لب هری هل "يم الا" ينعي "حرّشلا" ٌلوقف١ :لاق مث 7” ءاصع'

 1 قاْزَرْلا دبع نبا" .ها (ةغّللا ٌقيقحت ٌقفاويال

 ةلاسرلا" فو «بّجعَتلا أشنم نايل + نمضتم باث ٌبّجعت «خلإ هلّذعأ ام :هّلوق# ]:١١[

 دسحلا نم لدعأ ٌةّلَح ٌرّشلا لالخ يف سيل :- هنع هللا ىضر - ٌةيواعم لاق» :”"ةّيريشُقلا

 .هل وه ال زييمتلا ةقباطم «زييمتلا 21٠ /؟ :"ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش" ١(

 ."ررد" :ةدام «لادلا لصف ؛ءارلا باب 41١" :ص «"طيحملا سوماقلا" (؟)

 ميهاربإل ةيشاح يهو «زييمتلا باب «تابوصنملا ١158« :ص «يماجلا حرش ىلع ماصع ىلوملا يشاوح ةرفز

 .(كلذ ريغ :ليقو ده١40 :ت) ناسارا نيدلا ماصع ءييياَرَفْسإلا هاش برع نب دمحم نب

 حرش" ب فورعملا "ةيثايضلا دئاوفلا" ىلع ء(١۲ ١/ :"نيفراعلا ةيده" ۲۹۲ /۳ :"مالسإلا ناويد”)

 "وحدلا يف ةيفاكلا" اهب حرش .(.ه۸۹۸ :ت) يماجلا نيدلا رون .دمحأ نب نمحرلا دبع ىلوملل "يماجلا

 دئاوفلا") .(ه515 :ت) بجاحلا نبا نيدلا لاح ورمع يآ ‹«ستوي نب ركب يآ نب رمع نب ناثعل

 ۱١۷١(. /۲ :"نونظلا فشك" ء٦۸ :ص ء'ةيهبلا

 ءزييمتلا باب تابوصنملا ۳۸٤_۳۸٠ :ص «"يماجألم حرش"ب فورعملا "ةيئايضلا دئاوفلا" (5)
 دثاوفلا") .(ه۸۹۸ :ت) يماجلا نيدلا رون ءدمحأ نب نمحرلا دبع ىلوملا وه "يماجلا"و ؛فرصتب

 :ص ؛"ةينايثعلا ةلودلا ءايلع يف ةينامعنلا قئاقشلا" 0047/9 :"بهذلا تارّدَش" ۸٦ :ص «"ةيهبلا

 .(۳۲۷ ١/ :"علاطلا ردبلا" ٠۹

 دبع مساقلا يبأل يهو ءدسحلا :رشع نماثلا بابلا 18١ :ص .فّوصتلا يف "ةّيريشقلا ةلاسرلا" (0)
 :ت) يعفاشلا ؛يروباستلا ءيناَساَرْلا هيِرْيَمُقلا ةحلط نب كلملا دبع نب نزاوه نب ميركلا
 ,(۴۲۷ /۱۸:ءالبنلا مالعأ ریس" ۰۸۸1۲ ١/ :"نونظلا فشك") .(«(ه6

 :ليقو ه١ :ت) يومألا يشرقلا «ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نب ةيواعم نامحرلا دبع وبأ (7)

 ةفرعم يف باعيتسالا" 01447 /8 :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم" ؛" 4 5 :ص «"فراعملا") .(كلذ ريغ

 .007/4 :"مالسإلا خيرات" 2517 :ص «يطويسلل "ءافلخلا خيرات" ء1417/7 :"باحصألا
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 ها «دوّسحملا لبق اغ "”َدساحلا ُلُثقت

 :"”رعاّشلا ّلاق ام هطرش ّنكل
 هِدِبَك يف راثلا ٌبيحل هنم كاَقَك هدمگ نم هالي امو َدوُسحلا عد

٠. e . 2 > 2 5 ّهديب هيلع د قف تكس نإو هتبرك تسفن دسح اذ تمل نإ 5 مو و نس رس  

 :داجأ دقو نك لاقو

 هلئقي كررص َنِإف ؛ِد وشحلا ديك ىلع صا

 هلئكاتامذجت نإ اهَّضعب لكأتٌراَنلا

 دبع" ةمالعلا اهحراش لاق «””ةّيئابهولا ةموظنملا" نم ُثيبلا 4خلإ انأ امو :هلوق# ]1١[
 ىنعم يف ٌةغلابم هيف ءدسحلا نم لوقف 0 ءركملاو ةا :ديكلا» :20"ةنحشلا نب ٌريلا

000 

000 

 ةرفز

(£) 

(0) 

(0 

 "نيدلاو ايندلا بدأ ءدسحلا يف لصف «باب ء١٠١٠ :ص «دربملل "لضافلا") :ةلوقملا هذه رظناو

 .(سداسلا لصفلا ءسماخلا بايلا ء477 :ص .يدرواملل

 .(ةمدقملا 81/١ :ف) "أ" نم طقاس (دساحلا لتقت)
 حرش بابلألا ءاذغ") :يف يلبنحلا ينيرافسلا دمحأ نب دمحم هدشنأو ءثحب لوط دعب هلئاق ىلع رثعن م

 يف بدألا رهاوج") :يف يمشاهلا دمحأو (دسحلا ءاد ةجلاعم بلطم 777 /7 :"بادآلا ةموظنم

 .(نورشعلاو ثلاثلا بابلا :485 /7 :"برعلا ةغل ءاشنإو تايبدأ

 :ةدام :"حاحصلا") .ديدشلا موتكملا نزحلا وأ ؛هؤاضمإ ٌعاطتسُي ال ٌنزحو مه :نيتحتفب دمكلا
 .("دمك" :ةدام «"رينملا حابصملا" "دمك"
 روصنم وبأ هدشنأو «ماللا ةيفاق ءرشاعلا بابلا ءا" 4٠ :ص «"هناويد" يف زتعملا نب هللا دبعل تيبلا

 :4777 :ص ؛"نيدلاو ايندلا بدأ") :يف يدرواملاو (رشاعلا بايلا ء۷۹ :ص «"لحتتملا) :يف يبلاعثلا

 .(سداسلا لصفلا ءسماخلا بابلا

 «يسابعلا (رفعج) لكوتملا نب (دمحم) هللاب زتعملا نب هللا دبع ءسابعلا وبأ وه :"زتعملا نب هللا دبع"و
 :"ءابدألا مجيعم" ال” /7 :"نايعألا تايفو" .40 ٠١/ :"دادغب خيرات") .(ه؟945 :ت) يدادغبلا

 ١118/4(. :مالعألا" «'ريبزلا نب هللا دبع" :هيفو : ٤
 نبا"ب فورعملا دمحأ نب باهولا دبعل «ةمدقملا هب ١/ :ق :"دئارفلا مظنو دئارشلا ديق" :ةاّيسملا

 (هال8 :ت) يقشمدلا "نابهو

 .ةمدقملا ؛ ١/ ٠ 5_١ :دئارشلا ديق ليمكتب دئارفلا دقع ليصفت :يف
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 «لهاج ٍديك نم الو :ينعي ءادوسحلا» ىلع ٌفطع ؛لهاج الدو ٌرئمطملا :نمآلاو .دساحلا

 هب َنَواَجَت وأ اًئيش هَّذْحَي ملو هيلع ٌرَكنأو .هب ًارهَتساو هباَع اذإ هيلع ىَرّز ْنِم :ةّيتحّتلا حتفب يرزيو

 هيلع َلَحْدأ :هيخأب ىَرْزأو ىّرّرَتو «ٌليلق هّنكل :"”سوماقلا" يف لاق ."ىرزأ" نم اهّمض ٌروجيو
 .رومألا بقاوع يف ٌرَكَفتيال : أ لع طع تعالو هيلع أَ دري اًومأ وأ ءابيع

 هللاو «نيللاعملا ديكو نيدساحلا دسح نم هب ٌتْيِلتِبا اهب لبا هنأ تيبلا اذه ٌببسو

 هيلإ ٌقوبسم هّنِإ :لاق ٌضعبلاو «هيلع هرمْكَتسا مهُضعبف ءمهرحن يف مهّديك َلَعْمِي نأ ٌلوؤسملا
 «اًصْخلم ها

 .فهأ .اًقيفت "نينوتلا ىدحإ ٌتَقْذَخ «ينئودسحي + :هّلصأ «ينوُدسْي مه :هلوق# 1111

 ةغل اهئابثإو ءريخ نم ْتَقِذَح اهك «لامعتسالا ةرثكل 17 ْتَقِذ «ليضفت لعفأ اًرشاو "حل "

 :لاقي الو .لومّشلا ةدافإل «سائلا» ل ٌديكأت ٌرجلاب ؛مهلكا و 0 وماقلا" يف ايك ٌةئيدر وأ ٌة 7

 ْدَسْحُي مل ْنَم ةلمج ْنِم وه :لوقت انأل ؟هنم اًرش e وک رفاکل
 e :نونمؤملا] ةيآلا دي مهدت اَمنأ َن أ َنوُيَسْحَيَأ) ىلاعت هلوقل هيلع ُدَسْحي 0

 دقو لاح بصّنلاب «ريغ»و ««شاع» ل ٌفرظ ءاّموياو ءمِهَعَم ىنعمب «ساّنلا يفاو
 "1 راّشلا ىتأ

 لاكلا يوذل الإ نوكي ال َدَسَحلا نإف ءسفتلل ةيلست "" ةنحشلا نبا" ل اًعبت ”تيبلا اذهب

 ."يرز" :ةدام ءيازلا لصف «ءايلاو واولا باب ؛1747 :ص :"طيحملا سوماقلا" )١(

 «نالوق ةياقولا وأ عفرلا نون ةفوذحملا لهو ءاًقيفخت امادحإ تفذح ءةياقولا نونو عفرلا نون :يآ (؟)
 (ةمدقملا ١1/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .لوألا حصألاو

 .ةمدقملا ءأ /” :ق "ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (0)
 ."ررش" :ةدام «نيشلا لصف «ءارلا باب ٠١ ٤« :ص "طيحملا سوماقلا" (5)

 ."راصبألا ريونت" حراش «يفكصحلا نيدلا ءالع ةمالعلا :يأ (5)

 "هباحصأو ةفينح يأ رابخأ") :رظنا .(ه188 :ت) ينابيّشلا نسحلا نب دمحم ىلإ ٌبسنُي تيبلا ()

 "514/17 :"دادغب خيرات" ل سانلا دسحب ةفينح يبأ ةنحم يف يوُر ام ركذ ٠٠١ :ص «يرميصلل

 نسحلا نب دمحم مامإلا ةمجرت ۸۲ :ص ؛يبهذلل "هيبحاصو ةفينح يآ مامإلا بقانم" «نونلا باب

 .(هؤاكذ ؛هملع ءهتحاصف «ينابيشلا

 .ةمدقملا 5 ١/١ :دئارشلا ديق ليمكتب دئارفلا دقع ليصفت :رظنا (۷)
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 ههجو هللا مّرك "يلع" ىلإ بسن 4 ٌّبَسْنُي ام هانعم يفو ءلاصخللا لمكأب نيفصتما
 2 مهي ال ريغ يتإف ينو ج نإ

 0 e ممهبا مو يام مميو يب ماف

ؤس اذ ٌريصي ال :يأ «ُدوسَي ال ذإ :هلوق» ]1¥[
 س ديك دوسي o ب :هلصأو هِراَخَقو "و َد

 ھه ماو

 TY موهفم ٌةَلع اذهو ٌواولا ْتَدْكَسَق ءاهلبق نكاّسلا ىلإ واولا ةكرح

ESا ا  

 كلذو ٌحْفَّصلاو ُلَمحتلاو ُمْللا هيلع بن رتي هيف ٌحْدَقلاو ُدَدوّسلاو ٌةسايِرلا هيلع ْبَت

 .29"ط" ها اًضيأ ”)ةدايّسلا يف ٌببس

(1) 

(2 

(۳ 

(£) 

(o) 

(0 

 نم ىوّطنا ام رشنل ٌببس هّنإ ثيح نم ةدايّسلا يف ٌببس اًضيأ دوسحلاو :تلق

 عبار «نينمؤملا ريمأ .(ه4 ٠ :ت) يشرقلا «يمشاملا «بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع نسحلا وبأ وه

 ٠۷/۳ :"دعس نبا تاقبط") .هرهصو ّيبنلا مع نباو «نيرشبملا ةرشعلا دحأو «نيدشارلا ءافلخلا

 :ةباصإلا ۸۷ ٤/ :"ةباخلا دشأ" ء١٤ ١/ :"دادخب خيرات" ء۱۹1۸ ٤/ :ميعُت يبأل "ةباحصلا ةفرعم'
 .(۳ ٤۲/ :"رکاسع نبا خیرات" ۷۵ /۷

 .(ةمدقملا ۸۳ ١/ :ف) (انرثكأ) :"م"و "ب"و "لصألا" يف

 ةيفاق ۸ :ص «"هناويد" يف درب نب راشبل ناتيبلاو .-ههجو هللا مرك- خلع ىلإ اًبوسنم اذه ىلع رثعن مل

 :ربلا دبع نبال "سلاجملا ةجهب") :يف يميمتلا دراطع نب ديبل ىلإ ابسن دقو ؛ريسي فرصتب لادلا

 :ينابّررملل "ءارعشلا مجعم") :يف يدسألا فورعم نب تيّمّكلا ىلإو (دسحلاو يغبلا باب 01١

 :يدّمّصلا نيدلا حالصل "تايقولاب يناولا") :يف يمّررَعلا ركب يبأ ىلإو (فاكلا فرح ١

 (ميملا فرح ؛,0 :"ءارعشلا مجءعم"و ء٥ ٤/

 بقلملا ءروهشملا رعاشلا «ءالولاب ٍليقعلا خوجري نب درب نب راشب ذاعم وبأ وه درُب نب راشبو
 :ةبيتق نبال "ءارعشلاو رعشلا" ء١۲ ١/ :“يناغألا) (ه۸١١ :ليقو ه۷١١ :ت) "ثعّرملا"ب

 (846 ٠١/ :"تايفولاب يناولا" .170 :ص ءِيدَفَّصلل "نايمُعلا تكن يف نايم تكك" ءالدال 1
 .("دوس" :ةدام ؛"طيحملا سوماقلا" "دوس" :ةدام :"برعلا ناسل") .ةدايسلاو فرشلا :ددۇسلاو دوسلا

 .(ةمدقلا ؛87" ١/ :ف) "" نم طقاس (ةدايسلا يف ببس اًضيأ) :هلوق

 .ةمدقملا ء١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"



 :©0لئاقلا لاق امك ءلئاضفلا
 ٍدوُسَح ناسل اه َحاَنأ ْتَيِوُط ةليضف َرْفَد هللا َداَرَأ اذإو

 ىلاعت هريغ ىلع اهقالطإ مكحو ةغل اهقيقحت :"ديس" ةملك

 «نوكّسلاب امهادحإ ْتَّمَبَسو «ةايلاو ٌؤاولا تعمتجا ٌنوُيَس :هّلصأ ديس :هلوق# [114]

 - هّنأ» :َّيِوُر امل «ىلاعت هللا ىلع اّلِإ ُقّلْطُي ال هّنِإ :"”ليق ءايلا يف تّمِغدأو «ءاي ٌواولا تّبلَقف

 ةالّصلا هيلع - هنأ :”هيفو "هللا ُدّيَسلا اهْنِإ :لاق ءاندّيس اي هل اًولاق ال - مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 :ليقو [ 4 :نارمع لآ] (اًروُصَحَو اَدَيَسَوؤىلاعت لاقو ”«مدآ دلو دیس انآ» :لاق - مالّسلاو

000 

000 

002 

(4) 

(0) 

 "نيدلاو ايندلا بدأ") :يف هرظناو .لادلا فرح .حيدملا باب ۸١ :ص «"هناويد" يف مات يبأل تيبلا

 «طاوطولل "ةحضاولا صئاصخلا ررغ" «سداسلا لصفلا ءسماخلا بابلا 475 :ص :يدروايلل

 .(يناثلا لضفلا ءرشع سداسلا بابلا 1١0« :ص

 نويع زمغ”) :رظنا .ةبسن نودب هركذ لوقلا اذه ركذ نم لكو «ثحب لوط دعب هلئاقل دتهن مل
 5/١"(. :(بيطخلا حرش ىلع بيبحلا ةفحت) "يِمريَجبلا ةيشاح"و ؛ةمدقملا «17 ١/ :"رئاصبلا

 يف دمحأو ((5805 :مقرب ؛حدامتلا ةيهارك يف باب «بدألا باتك) :"هننس" يف دواد وبأ هجرخأ

 «(؟ 541 :مقرب) :"ةليللاو مويلا لمع" يف يئاسنلاو (17*177 :مقرب و ء017"177/ :مقرب) :"هدنسم"

 ىلع حيحص هدانسإو ءريخشلا نبا هللا دبع ثيدح نم 71١( :مقرب) :"درفملا بدألا" :يف يراخبلاو
 :رظنأ .ننسلا باحصأو ملسم لاجر نمف «هيباحص ريغ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو ءملسم طرش

 (175115 :مقرب «نيّيندملا دنسم 2117/75 :طوؤنرألا بيعش :قيقحت ؛دمحأ مامإلا دنسم شماه)

 اذه نم لأب ىلحملا يف لصف ؛نيسلا فرح 744/7 :"ريغصلا عماجلا") :يف هتحصل يطويّسلا زّمّرو

 .(4444 :مقرب .فرحلا

 .ةمدقملا 84 ١/ :"ف") "...مدآ دلو ديس انآ" :--و- هلوقل ؛رظن هيفو :يأ

 -!" :مقرب «قئالخلا عيمج ىلع -8:- انيبن ليضفت باب ؛لئاضفلا باتك) :"هحيحص" يف ملسم هجرخأ
 :-مالسلاو ةالصلا مهيلع- ءايبنألا نيب رييختلا يف باب «ةنسلا باتك) :"هننس" يف دواد وبأو ,24

 .اًعوفرم ةريره يبأ نع .(4717/7 :مقرب

 ىا اخوت انلسرأ انإ :ىلاعت زع هللا لوق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك) :"يراخبلا" يف لصأ ثيدحللو

 نم ةيرذ" :باب «نآرقلا ريسفت باتك) :اًضيأو :"ةمايقلا موي موقلا ديس ان" :هظفلو ء(١٤۳۳ :مقرب

 .اعوفرم ةريره يبأ نع "ةمايقلا موي سانلا ديس انأ" :هظفلو :(١/41؟ :مقرب ها انلمح
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 .اًركتم هريغ ىلعو اَفَّوَعُم ىلاعت هيلع ُقَلْطُي :"”ليقو "كلام" ىلإ َيِزعو «ىلاعت هيلع ٌقَلْطُي ال
 ىنعمب هريغ يفو «هيلإ جاتحملا ميظعلا ىنعمب ىلاعت هقح يف وهو ءاقلطم هزاوج حیحصلاو

 ."7"”يوّمحلا ةيشاح" يف هّماهتو ءسيئّرلا لضافلا فيرّشلا

 «ىندألا ٍناكملا ىنعمب يتأتو اهل تاقالطإ دحأ وهو ءريغب :يأ «نودب :هلوق# 1141

 . 9"ط" اهيف لصألا وهو

 را وا بلا يث وه دودو :هلوق# ]1۲۰[

 «قابطلا نم ؛دوسحاو ؛دودو» نيب ام ىفخي الو ُنَعْطَي :يأ 4ُْحَدْقَي وُسَحو :هلوق» [171]

 .عيصرتلا نم كلذ يف امو "مزلي ال ام موزل'و "قحاللا سانجلا" نم «حدقياو ؟حدمي» نيبو

 ايس َناك اذإ دوسلا دق ْنأل ؛قباَسلا مالكلا هَمَرلتسا ا ٌليلعت 4عَرَر ْنَم نأل :هّلوق 1

 عج :نَحإلاو .ايالبلاو َنَحْلا هل اًجِتْنُم دسحلا هعرز ناك «هدَمَكل بولا دوسحملا "ةدايس يف

 :اًقباس هلوقل لیلعت هنآ لمتحجیو «"ح" .ها .” سوماقلا" يف اک دق لا يهو ءاههيف رسكلاب ةحإ
 . "زم" ءىلعتلا دنع ٌدوجوملا كالحلا ٌةوصحملاف :4َكَّلَه هب ّقَلََت َْم ٌكَسَح دسحلا ٌّنإوالأ»

 .(ةمدقملا «11 ١/ :"رئاصبلا نويع زمغ") .ساحنلا نع ةياكح يجافتملا باهشلا :هلئاق )١(

 .ةمدقملا ١/ ١١_١٤ :"رئاصبلا نويع زمغ" ()

 :اهنمو «سيسخلاو «فيرشلا :اهنمو «تحت «قوف ءءارو ءمامأ :اهنم :ّىتش تاقالطإ اهل "نود" ةملك ()

 ناسل" «نوتلاو لادلا باب «"ةغللا بيذہم") :ليصفتلل رظنا .كلذ ريغو «ءارغإللاو ءديعولاو رمألا

 باب ء۱۱۹۷ :ص «"طیحملا سوماقلا" ءةلمهملا لادلا لصف ءنونلا فرح ء٤1٠٠ /۱۳ :"برعلا

 .(لادلا لصف ء١١٠٤ :ص «"تايلكلا" ءلادلا لصف ءنونلا

 .ةمدقملا ء۷١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٤(

 ."ددو" :ةدام ءواولا لصف ءلادلا باب ۲١ :ص ء"طيحملا سوماقلا" (5)

 ةيشاح") :يف ال قفاوملا وه هانتبثآ امو «فيرحت وهو «"ةدايز" :انيديأ نيب يتلا "ةيشاحلا" خسن عيمج يف ()

 .(ةمدقملا ء١/7١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"و «ةمدقملا ءأ /7 :ق «"ردلا ىلع يبلحلا

 ."نحأ" :ةدام «ةزمهلا لصف ءنونلا باب ء1175 :ص ؛"طيحملا سوماقلا (۷)

 .ةمدقملا أ /7 :ق "ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (4)

 .ةمدقملا 1۷ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۹)



۸ 

 . ٌحيشرت دصحلا ٌرْكِؤو «ٌلييحت لا ٌتابثإو «ةيانكلاب ٌةراعتسا ٌعَرْزُي هب دقحلا ٌةيبشتو

 وهف ءاَمْول 0 َمُؤَل :لاقي ءمركلا ٌدض :ٌمَضلاِب موللا نم حص حق ميلا :هلوق |[
 داسفإلا ٌدض حالصإلاو «هّيواسم َفَسَك :هعَتَمك هَحَضَف :لاقُيو ءامّوْلو اَ هعمج يل
 و

 وَلا وه ٌميركلاو ٌدوسحلا وه ٌميئَللاف «خلإ ٌدّيس دوسي ال ذإ» :هلوقب ٌاطبترم اذهو
 ْحَمْضَي ٌميركلاو :لاق ولو «خلإ هيف رظاّنلا نم يلومأمو» :هلوقب وأ «"7ٌشّوَشُم ٌرشنو فل هيفو

 ا وا
 َنوُرَجأتمْلا هروح ام ىَلَع عالِطالاَو ,لاحلا ةَقيِقَح ىَلَع فول غب يج ي نك
 ف يمزعؤ موحزملا لجو ءِفِئصُمْلو ِضْفْلَو رهو ءرخبلا بجاتمگ
 عم «ٍلاَمَكْلا ناو «لاَمگْلاو لَمكَألاو «يِدْنَفَأ يِدْعَسَو فدا يخو

 .يلاجرلا ٍلوُحُف ْنَع اَهْعْيْقَلَتَو ُلاَبْلا اَِب َحَنَس ِتاَقيِقْت

 لصف «ءاحلا باب 775 :صو ؛"مؤل" :ةدام ءماللا لصف NE "طيحملا سوماقلا" )١(

 : "حلص" :5 :ةدام .داصلا لصف ءءاحجلا باب ء۴۲۲۹ :صو ۰ 'حضف" :ةدام ؛ءافلا

 بيترت ريغ ىلع ليصفت مث «زاجيإ :يأ ءفللا بيترت ريغ ىلع رشنلا يتأي نأ وهو :شوشملا رشنلاو فللا (۲)
 (نيشلا باب «448 :ص :طيسولا مجعملا 4 ٠ 4 /؟ :يناديملا نمحرلا دبعل ةيبرعلا ةغالبلا) .زجوملا

 نأو راصبتسالاو يضرلا نيعب رظني نأ هيف رظانلا نم يلومأمو" :هلوقب طبترم وهو :"يواطحطلا" لاق (۳)

 بيعي ميئللا امأف ءميركو ميثل :نامسق سانلا كل هتركذ ام دعب نأ ىنعملاو ها "حصفي وأ ها ينالتي

 :رعاشلا لاق ؛هب دادتعا الو :يأ حضفيو

 اهماثل لع انابضغ لاز الف يترشع مارك ينع تيضر اذإ
 ال ذإ" :هلوقب قلعتم هنأ لمتجيو مّدقت اك حفصي وأ فالتلا كرادتي نأ هٌحالصإو حلصي ميركلاو

 ةحدم ميركلا حالصإو هحدق ميثللا حاضفإف ميلا دوسحلاو ميركلا دودولاف ها ديس دوسي

 "دوسحلاو" :هلوق وهو يناثلل ميئللاف" :هلوق وهو لوألا شوم فلو فل ةرابعلا يفف ذئنيحو

 :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .ها "دودو" :هلوق وهو لوألل عجار "ميركلاو' :هلوق وهو يناثلاو

 .(ةمدقملا ١



۱۹ 

 دعبا :هلوقب هيلع ٌكَردَكسا ءاًقلطم حالصإلاب نذإلا ناك اأ «خلإ يخأ اي نكل :هّلوقإ ]1+4[

 هذه ىلع هعالّطاو هفوقو دعب ُحِْلْضُي :يأ "م" هدافأ اك «ُحِلَصُي ل ٌفرظ وهو «فوقولا

 قلعت لمتحيو «هفالټ ینالتی نآو» :هلوقب هُقّلعت ٌحِصَيو «لابلاب روطخلا دّرجمب ال ءِبُُكلا
 ةقيقح ىلع فوقولا دعب هّترَصتخا اّْنِإ :يأ «راصتخالا وحن ةيانعلا َناَنِع ٌتفرصف» :هلوقب

 «خلإ حَتَس ٍتاقيقحت عم» :هّلوق هل ّلديو ءاّبوق نم اهفيعض ةفرعمو لئاسملا لاح :يأ «لاحلا

 0 هداف «خلإ هللا ىبأيو» :هلوق لّوألل 107

 قطاّنلا ناويح لاك وه وه ٌءىّتلا هب ام :ءىّتلا ٌةقيقح لاحلا ةقيقح ىلع :هّلوق# [1]

 "رسل تافيرعت" ؛هنودب ٍناسنإلا ٌرّوصت ْرِكْمُي امم بتاكلاو كجاصلا لثم فالخب «ناسنإلل

[1Jجرت تاو نکوی یز خیا دعلم رحب بحاّصك :هلوق»  

 'ميجن نبا رمع" ةمجرت
 نيّدلا جارس "رمع" ْحيشلا ةمالعلا وهو «"رهنلا" بحاصكو :يأ ©"رهتلا"و :هلوق 73

 مولعلا يف اًرخَبَتُم ناك ؛عالطالا لماكلا «ةرابعلا ٌقيْشّرلا «ٌققحملا ةيقفلا ء «"ميجن نبا"ب ُديِهّشلا

 صاخلا دنع اَّظَعُم ؛ماَكٌملا دنع اًهيجو «ةياغلا ىلإ احم «ةبيرغلا ٍلئاسملا ىلع اًضاَوَغ «ةّيعرّشلا

 ءاّصخلم ناس 8 يز" خيشلا هيخأو هخيش دنع َنِْفُذو ءفلألا دعب سخ ٌةنس وُ ماعلاو

 . كلذ ريغو ””لئاسولا عفنأ راصتخا يف لئاّسلا ةباجإ" ٌباتك هلو

 .ةمدقملا هب /7 :ق :"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" )١(

 .ةمدقملا ١77/1١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1؟)

 .ءاحلا باب ء77١ :ص :"تافيرعتلا" (6)

 ."ميجن نبا" نع :هلوق [7] :مقر ةلوقملا (4)

 .ةلمهملا نيعلا فرح 7 هال_؟١ 5/7 :يّبحملل "رثألا ةصالخ" (6)

 ١/ ٠١(. :"نونكملا حاضيإ" "94 /0 :"مالعألا") :رظنا .هقفلا يف وهو (5)

 :"نيفلؤملا مجعم" ١٠١١ /۲ :"نونظلا فشك") .'رثوكلا ةروس ىلع مالكلا يف رهوجلا دقع" هل (۷)

001/۲(„ 
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 "ضيفلا" بحاص "يكركلا" ةمجرت

 يف "ٌيميمتلا" لاق "ّيِكَرَكلا" وهو "ضيفلا" بحاصكو :يأ €"ضيقلا"و :هلوق# 1

 ءلصألا يكر كلا "ليعامسإ نب دّمحم نب نامحّرلا ٍدبع نب ميهاريإ" :۳ ةا تاقبط"

 ورد و كلا يقتلا" و" ينصجلا يقتلا" َمَرال ء"ةافولاو ٍدلوملا ّيرهاقلا

 قلفاح ةجرتب "ءوضلا" يف "يواخشلا" همجرتو "ماما نبا" نع َدََأو :""َيجّيفاكلا"

 ھا ماشه نبا حيضوت" ىلع ا هل ّنأو «نيدّلجم يف ىواتف هقفلا يف َعَمَج هنأ :َركَذو

 نب نيدلا ّيقت ىلوملل ءفلألا فرح «؟5"7_/"١/7 :"ةيفنحلا مجارت يف ةيِّسلا تاقبطلا" :ةارسملا )١(

 مجعم" 4۷۹/١ :"رثألا ةصالخ”) .(ه١١١٠١ :ت) ّيرصملا يزغلا يراّدلا يميمتلا رداقلا دبع
 ,(ها6١١ :ت اا:هيفو 1١99/7 :"نوئظلا فشك" ىد /؟ :مالعألا" ‹£0۷ ١/ :"نيفلۇملا

 ."رادلاو دلوملا يرهاقلا"(فلألا فرح )١/ ۲۳٠ :"ةينسلا تاقبطلا" يف (۲)

 تر يعئاغلا ينضِلا ينيسحلا نيدلا يقت «ىلعم نب ريرج نب نمؤملا دبع نب دمحم نب ركب وبأ ()
 :"ةبهش يضاق نبا تاقبط" ۲۷۳ /4 :"بهذلا تا رّدش" ۰۸۱/١١ :"عماللا ءوضلا") .(مه ۹4

 ۴۷۶١(. /۳ :ينالقسعلل " رمعلا ءابنآب لاا

 .(هملالا :ت) يردنكسإلا نم هلا نيدلا يقت ءسابعلا وبأ ءنيسح نب دمحم نيدمحم نب دمحأ (:4)
 :"ةاعولا ةيغب" 0755 /4 :"بهذلا تارّدش 01 :"علاطلا ردبلا" ء14١ /؟ :"عماللا ءوضلا")

1 

 "ّيجّيفاكلا"ب فورعملا يفنحلا يمورلا نيدلا يحم .دوعسم نب دعس نب ناميلس ني دمحم هللا دبع وبأ (5)

 2444/9 :"بهذلا تارّدَش .(ه4الا“ :ليقو ه4ال4 :ت) وحتلا يف ةيفاكلاب هلاغتشا ةرثكل

 ١159(. :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا" 5 ٠ :ص «"ةينايعنلا قئاقشلا" .0 49 ١/ :"ةرضاحملا نسح"

 نب دمحم هللا دبع يبأو ريخلا يبأل ءفلألا فرح ١/ ٥۹_٠٤ :"عساتلا رر ا ار را )0

 :"نونظلا فشك") .(ه۲٠۹ :ت) ٌيعفاشلا يرهاقلا يواخشسلا نيدلا سمش «نمحرلا دبع

 دئاوفلا ىلع ةنيسلا تاقيلعتلا" ٠۳ /٠:"ةرئاسلا بكاوكلا" ء۲ /۸ :"عماللا ءوضلا" ء۹ /؟

 .(۸ :ص «"ةيهبلا

 «فسوي نب هللا دبع نيدلا لاب "حيضوتلا" مساب فرعيو "كلام نبا ةيفلآ ىلإ كلاسملا حضوأ" (۷)

 :"تاعوبطملا مجععم" 164 ١/ :"نونظلا فشك") .(هال١ :ت) يراصنألا "ماشه نبا"ب فورعملا

 رفاسلا رونلا" ء١٠/158 :"بهذلا تراذش") .(ه9177 :ت) يكّرَكلل ةيشاح هيلعو « ١

 ١١١(. :ص :"رشاعلا نرقلا رابخأ نع



0 

 ميركلا ىلوملا شيف" ىّمسملا ٌروكذملا ”"ضيفلا" ىواتفلاب دارأو "97(7) ةنس ّقْوُبو
 مطقيل «ذمتعملاو ٌحجاَرلا وه ام اذه يباتك يف ٌتْعَضو» :هتبطخ يف َلاَق دقو «'ميهاربإ هدبع ىلع

 ي ظا يم روو
 .«دمتسي هنمو هيف دجوي ام ةحصب

 . "هجرت تَمَدقت ؟فّئصملاو :هلوق 1

 «"قازّرلا دبع نبا" .ها .ةياقولا ٌحراش "دمحم" حيلا وه (موحرملا انّدَجو :هّلوق 3

 . "جرت ىلع هل فقآ ملو
 "هداز يمزع" ةمجرت

 ,"هداز يمزع"ب ريهّشلا "دمحم نب ىفطصم" ةمالعلا وه 4'هداز يمزع"و :هلوق#ل [3

 «ةريهّشلا فيلاتلا وذ ,موهفملاو قوطنملا يف ٌةَدام مهُرَّرغأو «2موّرلاب ءالعلا يرخأتم ٌرّهشأ
 دودح يف قوي ."ٍكّلم نبا" ل 9"رانملا حرش ىلع ةيشاح"و ””"رّرْعلاو ررّدلا ىلع ٌةيشاح" اهنم

 )١( :"بهذلا تاردش" ۱۱۲ /۱ :"ةرئاسلا بكاوكلا") :هتمجرتل رظنا .(ه477) :ليقو ٠١/ ٤۷

 :ص «"رقاسلا رونلا" ١68 :"نيفلؤملا مجيعم" 5/1١"37(.

 ."هللا دبع نب دمحم" :هلوق [51/] :مقر ةلوقملا (؟)

 ىلإ ةفاضإلاب خسنلا يف اذكه "موحرملا انّدجو" :"يواطحطلا" لاقو «هتمجرت ىلإ اًضيأ نحن دتهت ملو ()
 ةيشاح") .ىقتلملل هحرش نع ًالقن مهضعب ٌركذ مّدقتو ؛نيررحملا هدادجأ دحأ هلعلو ؛ةمظعلا نون
 .(ةمدقملا 18/1١. :"ردلا ىلع يواطحطلا

 كرتلا :مهامشو مهدالب قراشمو «مورلا دالب :لاقيف ؛هيلإ فاضت ةعساو دالب يف فورعم ليج :مورلا (4)

 :"عالطإلا دصارم") .سلدنألاو رحبلا :مهبراغمو «ةيردنكسالاو ماشلا :مهبونجو ءسورلاو رزخلاو

 ( 91 /9 :"نادلبلا مجنعم" ۲ /۲

 :ت) هداز يمزعل ةيشاح هيلع (ه886 :ت) ورس النمل امهالك "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد" )٥(
 .(111 //ا/ :"مالعألا" 1199 /؟ :"نونظلا فشك" 2

 يفنحلا "كَلَم نبا"ب فورعملا ينامركلا نيدلا نيمأ نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبعل "راونألا رانم حرش" (5)
 ءوضلا" ١۷ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") 01/٠١( :ت) يفسنلل "راونألا رانم" هب حرش (ه١١۸ :ت)

 هيلعو (ه440 :ت :اهيفو (017 /9 :"بهذلا تارّذَش" ۳۷٤ /۱ :علاطلا ردبلا" ۳۲۹ ٤/ :"عماللا

 ٠١١(. /۷ :"مالعألا" 1857 /؟ :"نونظلا فشك") ."راكفألا جئاتن" مساب هداز يمزعل ةيشاح
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 0 سا | ا تلاد نراس

 هداز يخأ" ةمجرت"

 يها "مع نب ميلحلا ٌدبع" وه» :هخيرات يف "ٌنّبحملا" لاق «"هداز يخأ"و :هلوقط 3

 يف ”هدحو َجيسن ناك ءاهئاملع ("ةاَّرَسو ةّينايثعلا ةلوّدلا دارفأ ٌدحأ 'هداز يخأ"ب فو 2

 ىلع حرش" :اهنم ٌةريثك فيلات هلو .مولعلا نم عّلضُتلاو «كاردإلا ٍةّحصو «نهّذلا بوق

 ؛"7”ررغلاو ررّدلا"و “"نيلوصفلا عماج"و «"حاتفملا ڃ رش ىلع تاقيلعت"و «"ةيادهلا

 ."اًصخلم ها 0 ثالث هنس ونو "٠ رئاظنلاو هابشألا"و

 .ميملا فرح ۳۹۰_۳۹۲ ٤/ :"رثألا ةصالخ" (1)

 ثارتلا خيراتلا مجعم" ء١۰٤۲ /۷ :"مالعألا" ۸۸۲ /۳ :"نيفلؤملا مجعم") :رداصملا نم ديزملل رظنا (۲)

 ٤١ ٤( /۲ :"نيفراعلا ةيده" ۳۷۲۸ :ص «'يمالسإلا

 .ةلمهملا نيعلا فرح ۳۹۹_۴۲۲ /۲ :"رثألا ةصالخ" (*)

 :ةدام :"برعلا ناسل") .ةءورملا وذو عيفرلاو فيرشلا ىنعمب «سايقلا ريغ ىلع "ّيرس"ل عمج مننا )4(

 .("يرس" :ةدام ."ةغللا بيذهت" “يرس"
 ("جسن" :ةدام ؛ ىلا حاحصلا" ا جسن" :ةدام :"برعلا ناسل") هريغ وأ ملع يف هل ٌريظن ال :يأ 2(

 :هيفو ۰۲٠۳۷ /۲ :"نوئظلا فشك" u :"نيفراعلا ةيده" ۲١ ۲ :رثألا ةصالخ") :رظنا ()

 .("ةيادهلا ىلع قلع هنأ"

 :ت) يكاكسلل "مولعلا حاتفم" هلعل "حاتفملا"و «"حاتفملا حورش ىلع تاقيلعت' :"رثألا ةصالح" يف (۷)

 ٠۲٠١(. /۲ :"رثألا ةصالخ") .هحورش ضعب ىلع ةقيلعت هداز يخألو «ةريثك تاحو رش هل (ه ٠

 ء١٦ /۲ :"نيفلؤملا مجعم") هل ةيشاح هيلع (ه۸۲۳ :ت) ةنؤاس يضاق نبال "نيلوصفلا عماج" (۸)

 .(184 /7 :"مالعألا"

 مجعم") هل ةيشاح هيلع (ه886 :ت) ورسم النمل امهالك :ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد" (9)
 ١/ ٠١٤(. :"نيفراعلا ةيده" 51١/7 :"نيفلؤملا

 )9١( "نوئظلا فشك") هل ةقيلعت اهيلع (ه١٠41 :ت) يرصملا ميجن نبا نيزل "رئاظنلاو هابشألا" 44/1١,

 :"مالعألا" ۳/ ۲۸٤(.

 د و رمسلا فطل' 251/7 :"نيفلؤملا مجعم" ۲۸١ /۳ :"مالعألا") :هتمجرت رداصمل :رظنا ١(
 ١/ ٤ ٠١(. :"نيفراعلا ةيده" ء۸۸٨2 ١/ :"رمعلا
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 «'هداز يخأ" لدب "يبلج يخأ" :””نئازخلا" يف يذلا نأ » :"قاّزَرلا دبع نبا" َرَكَذو
 نب سويا همساو 7" ىبقعلا ةرب رخذ"اب ةامسملا "ةعب "5 ةعيرشلا ردص ةيشاح" ٌبحاص وهو

 pe كيلج
(n ھآ اور التم" ديملق وهو. 

 "”يدنفأ يدعس" ةمجرت

 ريهّشلا "نان ريمأ نب ىسيع نب هللا دعس" :هّمسا «"يدنفأ يدعس"و :هًلوق

(1) 

(2 
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 حرش (ه84١1 :ت) يفكصحلا نيدلا ءالعل «ةمدقملا ءب /؟ :ق ؛"راكفألا عئادبو رارسألا نئازخ"

 .(ه١٠٠١ 5 :ت) يشاترُمتلل "راصبألا ريونت" هب
 فشك" 2,777 /48 :"مالعألا" ."يبلج ةيشاح"ب ةروهشم يهو ةياقولا حرش ىلع شاوح يه

 دعب :ت) يناثلا ةعيرشلا ردص ءدوعسم نب هللا ديبعل "ةياقولا حرش"و .(71/7١5؟ :"نونظلا

 يبوبحملا هللا ديبع نب دومحم ؛ةعيرشلا ناهربل "ةيادهلا لئاسم يف ةياورلا ةياقو" هب حرش «(ه ۷

 (ه141/ :دودح يف :ت)

 ةريخذ" نأ اوتظف ءانقبس نمو انرصاع نمم ريثك مدق ّلْز دقو :يونكللا يحلا دبع ةمالعلا ركذ :ةدئاف

 نإف ؛رظنلا رصق نم أكن ٌنظ وهو «هريغو "حيولتلا يئاوح" بحاص يبلج نسحل هذه "ىبقعلا
 اهريغو "يواضيبلا ريسفت"و "فقاوملا حرش'"و "لوطملا"و "حيولتلا يئاوح" بحاص "يبلج نسح"

 ةريخذ" بحاصو ."يرانفلا ةزمح نب دمحم "عئادبلا لوصف" بحاص نب هاش دمحم نب يبلج نسح وه
 فشك" بحاص هنع حصقأ اكو ءورسُ انالومل ناذيملت امهالكو ءفسوي يبلج يخأ "ىبقعلا

 ماتخخ نأ ةعطاقلا ةجسحلا نمو «"يبلج يخأ"ب فورعملا دينج نب فسويل "ىبقعلا ةريخذ" نأ "نونظلا

 نسح ةافوو «هتايهنوب ةاشحم «هنم ةحيحص ةخسن نم هانلقن ام يلع ه9 ١ ةئس ناك 'ىبقعلا ةريخذ"

 يف "ىبقعلا ةريخذ" بحاص لاق اًضيأو هيلإ هتبسن ٌحصت ىأف ؛ةئم عست ماتتخا لبق ناك يبلج

 اوفرصو ؛هتالّضعُم لح ّوحن نامزلا ءاملع ضعب ىّدصت دقو" :"ةياقولا حرش" فصو ام دعب هتجابيد
 :ةرابعلا هذبم ةّيهنم "نامزلا ءاميلع ضعب" :هلوق ىلع بتكو ها "هتالكشم فشك ةاقلت ةيانعلا َنانع

 ريغ هنأ يف صن اذهف ؛"برع انالومو «يرانفلا يبلج نسح انالومو ءورسُن انالوم اتخيش ينعأ"

 .(اًصخلم «ءايلا فرح «۲۲۷ :ص «'ةيهبلا دئاوفلا") .يبلج نسح

 ى٥٠ :ت) يفنحلا "هداز يخأ" وأ "يبلج يخأ"ب فورعملا يمورلا :ياقوتلا دينج نب فسوي
 /۸ :"مالعألا" ء١٠١٠ :ص «"ةينامعنلا قئاقشلا" ۲۲٠« :ص «'ةيهبلا دئاوفلا") .(ه١٠۹ :ليقو

 .(181/5 :"نيفلؤملا مجعم" ل7
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 ىلع ٌةيشاح"و :©7ٌيواضيبلا ريسفت ىلع ٌةيشاح" هل «ةّيموُرلا رايّدلا يتفم ' يباج يدعساب

 © ٌيّرخلا ٌردبلا" ماّشلا ظفاح هَرَكَذ '”ةربتعم ٌتاريرحتو لئاسرو «2”ةيادهلا" حرش ”ةيانعلا
 قئاقشلا" نع ليو «" تاقبطلا" يف "ٌيميمتلا"و هيلع ءانلا ين َحّلاَبو هيلحر يف ّيرماعلا 2

 .4 ٤ ٩( ه) ةنس قو هاد :”ةيناعتلا

 "يعليزلا" ةمحرت

 ٌبحاص "لع نب ب نامثع" دمحم وبأ نيذلا ٌرخف مامإلا وه © يعليزلا'و رت ]1€[

 فْئَصو َسّرَدو یتفآو )۷٠٠(« ٌةنس "ةرهاقلا" َمِدق 0"قئاقّدلا زنك" حرش "قئاقحلا

 هيلع (كلذ ريغ :ليقو ىه ٦۸١ :ت) يواضيبلا رمع نب هللا دبع نيدلا رصانل "يواضيبلا ريسفت" )١(

 ٠٠١(. :ص «"ةيناهعنلا قتاقشلا" ء١۹ ١/ :"نونظلا فشك") .يبلج يدعسل ةيشاح

 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") .هل ةيشاح اهيلعو (هال87 :ت) يتربابلا نيدلا لمكأل "ةيادهلا حرشب ةيانعلا" (؟)

 rofl :"تاعوبطملا مجعم" ¥۸

 .(۷۸ :ص "٠ ةيهبلا دئاوفلا" ۲٠١ :ص «"ةيناهعدلا ىتاقشلا" ٤/ ١ :"ةييّسلا تاقبطلا") :رظنا (۳)

 (ةمدقملا ء۸۸ ١/ :"ف") (يزغلا ديسلا) :"" يف ()
 نب دمحم تاكرربلا يبأل «ةينيِطنّطسُقلا ۲۹۷_۲۹۸ :ص «"ةيمورلا لزانلا يف ةيردبلا علاطمل ا" :ةامسملا )٥(

 .(.ه١۹۸ :ليقو ىه ۹۸٤ :ت) يعفاشلا يقشمدلا يرماعلا يزغلا نيدلا ردب دمحم نب دمحم

 :"نونكملا حاضيإ“ 0817/4 / :"نيفلؤملا مجعم" 0۹/۷ :"مالعألا 875/١ :"نونظلا فشك”)

 .("ةيمورلا ةلحرلا يف ةيردبلا علاطملا" :هيفو 5/7

 .ةلمهملا نيسلا فرح ءالا/ل /4 :"ةيفنحلا مجارت يف ةينّشلا تاقبطلا" ()

 ىفطصم نب دمحأ ريخلا يبأل ةرشاعلا ةقبطلا ٠۲٠١ :ص «"ةيناثعلا ةلودلا ءالع يف ةينامعنلا قئاقشلا" (۷)

 دئاوفلا ىلع ةيِنّشلا تاقيلعتلا") .(ه94748 :ت) "هداز ىربكشاط"ب فورعملا نيدلا ماصع «ليلخ نب

 ١٠١(. 8ا//؟ :"نونظلا فشك" ءالا :ص ؛"ةيهبلا

 :"مالعألا" ۲٠١ :ص «ةينامعنلا قئاقشلا ءا/١/55 :"نيفلؤملا مجعم") :رداصملا نم ديزملل رظنا (4)

 ۳۸٩(. /۱ :"نيفراعلا ةيده" فرح ال

 نييبت" هاًسو ءيعَليزلا هحرش (ها/ل١٠ :ت) يفَسْنلا نيدلا ظفاح تاكربلا يبأل "قئاقدلا زنك" (9)

 ۹۸۸/١(. :"تاعوبطملا مجعم" ”15١/7 :"نونظلا فشك"”) ."قئاقدلا نم زنتكا ام هيف امل قئاقحلا

 «كلملا راد اهبو ؛ىمظعلا ةنيدملا مويلا يهو ءدحاو روس اهعمجي ءطاطسُفلا بنجب ةنيدم :هرهاقلا )٠١(
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 . ۷(7 )٤۳ هنس اهب َتاَمو ءةقفلا رستو ءاًرثك هب سالا َعّقتناو

 "ينربابلا" ةمجرت
 "دمحأ نب دومح نب دمحم" نيّدلا لمكأ حيَسلا ققحملا مامإلا وه €"لمكألا"و :هلوق»

(DM a. a 2ا 1 5 53  PN 8 n 
 حوسو < ناهفصألا"و "ناّيح يأ نع ڏخآو (ةثامعبسو ةرشع عضب يف دلو .يتربابلا

 ّيوق «لقعلا ٌرفاو ءنونف اذ َةَماُلَع ناكو «7"يداحلا دبع نبا"و ©" تيصالدلا" نم ثيدحلا

000 

00 

02 

0 

(o) 

 رهوج اهثدحأ ءيولعلا ميت يب زعملا مايأ يف ترمع ابنأل ؛ةّيزعملا ةرهاقلا"ب فرعتو ءدنجلا نكسو
 دصارم") .رصم نم مظعأ ةنيدم تراصو «رمعتاف «هلوح دنجلا ىنبو «هالومل اًرصق اهيف ىنبو همالغ
 ۲٤١(. :ص «"دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ٠١٠١ /۲ :"عالطالا

 :"ةنماكلا رردلا" 4619 /؟ :"ةيضملا رهاوجلا 1٠١ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") :رداصملا نم ديزملل رظنا

 ١/ ٤۷١(. :يطويسلل "ةرضاحملا نسح" ۲
 :ت) يناّيجلا يسأدنألا «يطانرَعلا نيدلا ريثآ «نايح نبا فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم نايحوبأ
 رابخأ يف ةطاحإلا" :477 :ص ءيكبسلل "خويشلا مجعم" 41/٠١« :"ةرهازلا موجنلا"“ .(م6

 ٤/ ٠٠١(. :"ةنماكلا رردلا" ۲۸ /۳ :"ةطانرغ

 :ت) يديحوتلا نايح وبأ سابعلا نب دمحم نب يلع" هنإ لاقف "راتحملا در"ل نيققحملا دحأ انه مهوو

 «ةمدقملا لال ١/ :يبلح ةمعط ديجملا دبع :قيقحتب "راتحملا در ةيشاح" يف (ك (ه٠٠4 :وحن

 .هانتبثأ ام باوصلاو

 :ت) يناهبصألا وأ يناهفصألا نيدلا سمش ءدمحم نب دمحأ نب نمحرلادبع نب دومحم ءانثلا وبأ

 :"ةنماكلا رردلا" «1581/8 :"بهذلا تارّدَش" ءالا / :"ةبهّش يضاق نبا تاقبط") .( ه4

 .(17975/10/ :"مالعألا" ۷ / ٤

 «يمآلدلا رّمعملا «نامريلس عيبرلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نيدلا ردص _ نظلا ىلع بلغي اهبق _ وه

 ء١٠۲۷ ٤/ :"رصنلا ناوعأ و رصعلا نايعأ 1۸ /۳ :"ةنماكلا رردلا") .(ه١١٠۷ :ت) يرصللا

 ةزمحو يدياعلا دمحمل "ةفينح يبأ مامإلا ةيصو حرش ىلع قيقحتلا ةمدقم" 217٠١ /4 :"ربعلا لويذ"

 ١١(. :ص «يركبلا

 ٍليعاّتجلا ءيبيدقملا ةمادق نبا نيدلا سمش ءديمحلا دبع نب يداها دبع نب دمحأ نب دمحت هللا دبع وبأ

 دصقملا") .(ه٤٤۷ :ت) "يداهلا دبع نبا"ب فورعملا يلبنحلا «يحلاصلا يقشمدلا مث «لصألا

 «4ها/ ١/ :عفار نبال "تايفولا" ٠٠ /۲ :حلفم نبال "دمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا

 .(297/6 :"مالعألا" ى” ؛ه /6 :"بهذلا تارّدَش"
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 ضرعو «"يرثفلا" ةمالعلاو «2"”فيرّقلا دّيَسلا" ةمالعلا هنع َلَحَتَأ «ةبيهلا َميظع ء«سفتلا

 ("بجاحلا نبا رصعخ ٌحرش"و «9"قراشملا حرش"و «"7”ريسفتلا" :هل .مّتتماف ٌءاضقلا هيلع
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(A) 

 ةيفلأ خا و و ن ةّيجارّسلا حرش" و 2 دادا م حرش چ رش "ةيانعلا"و كلا ۴ ّيسوطلا ةديقع حرش

 (ه/15 :ت) يناجرُجلا فيرشلا ديسلا"ب فورعملا دمحم نب يلع

 حيحصلاو «فيرحت وهو :لوقن ها."يّرخلا" :ًاطخلا ةخسن (ُّيرَتَقلا ةمالعلاو :هلوق):يعفارلا لاق
 يرَتَفلا وأ يرانفلا نيدلا سمش * هدمحم نب ةزمح نب دمحم وهو (اًقغخم نونلاو ءافلا حتفب) "يرتقلا'

 قئاقشلا" :475 /* :ينالّقسَعلا رجح نبال "رمعلا ءانبأب رّمْعلا ءابنإ") .(هه4# :ت) يمورلا

 )1/7 :"مالعألا" 91/١ :"ةاعولا ةيغب" ء15١ :ص «"ةينابعنلا

 :يزيرقملل "كولملا لود ةفرعمل كولسلا" «4 47/١ :"نونظلا فشك”) .يتربابلا نيدلا لمكأ "ريسفت"

1). 

 نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا نيدلا يضرل "ةيوفطصملا رابخألا حاحص نم ةيوبنلا راونألا قراشم"

 "رظاونلاو عماسملا ةجببو رطاوخلا ةهزن") .(ه٠14 :ت) يفنحلا يناغاصلا يرّمْعلا يودعلا رديح

 :"نوئظلا فشك" 297/١ :ينسحلا يحلا دبعل (مالعألا نم دنحلا خيرات يف نمب مالعإلا)

 :"نيفراعلا ةيده" 391/7 :"نيفلؤملا مجعم") ."را اربألا ةفحت" هايسو «يتربابلا هحرش « ۲

1۷1/۲( 

 فورعملا ءرمع نب نايثع ورمع يبأ «نيدلا لاجل "لّدجلاو لوصألا يّملع يف لمألاو لوسلا ىّهتتم"
 رصتخم'ب لوادتملا روهشملا وهو ءهرصتخا مث ألَوَأ هفتص ؛(ه545 :ت) يكلاملا "بجاحلا نبا"
 هحرش 1١١/4( :"مالعألا" 1861/7 :"نونظلا فشك") ."بجاحلا نبا رصتخم"و «"ىهتملا

 .(1791 /7 :"نيقراعلا ةّيده" ء” 6٠ /4 :"ةنماكلا رردلا") ."دودرلاو دوقنلا" هايسو «يتربابلا

 يسوطلا نيدلا ريصن .نسحلا نيدمحم نب دمحم رفعج يأل "مالكلا ديرجت"ب فورعملا "دئاقعلا ديرجت'

 :"مجارتلا جات") .يتربابلا هحرش ٠١(« /۷ :"مالعألا" ١/ ٤١" :"نونظلا فشك") .(ه ٦۷١ :ت)

 ١(. /5 :"ةنماكلا رردلا" ۷ /؟

 ."ةيانعلا" هامسو «يتربابلا هحرش ( ه4 87 :ت) ينانيغرملل "عورفلا يف "ةيادملا"

 نب دمحم نب دمحم ءرهاط يأ نيدلا جارسل "ةيجارسلا ضئارفلا" :اه لاقيو "يدنّواجّسلا ضئارف"

 :"مالعألا") .(هال١٠ :دودح يف :ليقو فه١٠5 :دودح يف :ت) يفنحلا يدنّواجّسلا ديشرلا دبع

 هيلع ("دومح نب دمحم" :هيفو ء۷٤1۲ /7 :"نونظلا فشك" 2٠١5/7 :"نيفراعلا ةّيده" ءالال //

 «"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم") ."ةيجارسلا حرش يف جارسلا ءوض رصتخم'هاهسو «يتربابلل حرش

 ١9/1(. /؟ :"نيفراعلا ةّيده" 75 :ص
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 لوصأ حرش د و ٌديرقتلا"و 0" يناعملا 31 ٌحرش'و < كيني راثملا حرش'و "ل نبا

 “ن وخیقلاب فدو هن :ود نف داطللا هز انج َرَضَحو «007/45) ًةنس یو ۰ يودزبلا
 , " ىف

1 

 نب ىيحي «نيدلا نيز نيسحلا يأل "ةيبرعلا ملع يف ةيفلألا ةردلا"ب ىمسملا ءوحنلا يف "طعم نبا ةيفلأ" )١(

 :"مالعألا" ء١/١١٠ :"نيفلؤملا مجعم") (ه78 :ت) يواوُزلا رونلا دبع نب يطعملا دبع

 ةيده" ١/ ٠١١ :"نونظلا فشك") OS هايسو «يقربابلا هحرش (( ١1564

 ١/ ۱۷١(. :"نيفراعلا

 جات") ."راونألا"ب هاّيسو «يتربابلا هحرش (ه١٠۷ :ت) يفَسنلا تاكّربلا يأل "راونألا رانم" (۳)

 ٤ ۱۸١(. /۲ :"نونظلا فشک" ۸۷ /۲ :"مجارتلا

 فورعملا يعفاشلا ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا لال "نايبلاو يناعلا يف حاتفلا صيخلت" ()

 :"نونظلا فشك" ء۸۷ /۲ :"مجارتلا جات") .يتربابلا هحرش (ه۷۳۹ :ت) "قشمد بيطخ"ب

). 

 :ت) يودزبلا مالسإلا رخفل "يودزبلا لوصأ"ب فرعيو ؛"لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك" (54)

 ١/ ١١١(. :"نونظلا فشك" ء۸۷ /۲ :" مجارتلا جات" ) ."ريرقتلا"ب هاّيسو «يتربابلا هح رش (ه ۲

 :"ةاعولا ةيغب" ٠٠٤/۸ :"بهذلا تارّدش" ١١/ ۲٤۸ :"ةرهازلا موجنلا") :هتجرتل رظنا (5)

 ١96(. :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا" ١

 رايدلا ناطلس «يسكر اجلا ينايثعلا يواغبلَيْلا نيدلا فيس ءصنآ نب قوقري رهاظلا كلملا ديعس وبأ وه (1)

 :"يفاصلا لهنملا" ء١٠ ١/ :"عماللا ءوضلا" ء١۸ ١١/ :"ةرهازلا موجنلا') .(ه١١۸ :ت) ةيرصملا

„(YA /f 

 ريبكلا ريمألا اهأشنأ ."وخيش عماج" هاجت ةرهاقلا جرا ةبيلصلا طخ يف هاقناخلا هذه "وخيش هاقناخ" (۷)

 هالها/ ةنس اهترامع نم عرفو هاله ةنس مرحملا يف اهؤانب أدتبا «يرَمُعلا وخيش نيدلا فيس
 نسح") .اهريغو ةءارق سردو ثيدح سردو ةعبرألا بهاذملا ىلع سورد ةعبرأ اهيف بترو

 .(۲۹۲ ٤/ :يزيرقملل "راثالاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا" ۲٠١/۲ :"ةرضاحملا

 يهو «-مالسلا هيلع حون نب ماح نب ميارصم نب رصم وهو ثدحأ نم مساب رصم تیمش :"رصم" (۸)
 راثآ" ء۱۳۴۷ ٥/ :"نادلبلا مجعم') .-رشت یر - باطخل- ا نب رمع مايأ يف صاعلا نب ورمع حوتف نم

 .(۲۸۳ :ص «"دابعلا رابختأو دالبلا
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 2 نبا" ةمجرت

 دبع ني دحاولا دبع رب دمحم" ءقلطآ ٌثيح ٌقّقحملا ٌمامإلا وه «”لايكلا"و :هلوق [53

 ةّقفتو (740) ةنس اًبيرقت َدْلُو امها نب نيدلا لامك ءّيردنكتلا م مث ٌيساويّسلا "ديمحلا

 يف ”هلثم ْدَجوُي مل «””"ةنحّشلا نب نيّدلا ٌبحم" يضاقلابو «"ةيادها" ئراق "جارسلا"ب

 ناكو 60" نيمانبألا ٌناهربلا" لاقو .("اًدحأ تالوقعملا يف ُدّلَكأ ال انأ :ٌلوقي ناكو «قيقحتتلا

 ٌرفاو ٌبيصن هل ناكو «4هُريغ اهب موُقَيْنَم اندلب يف ناک ام نيڌلا جَجُح ْثَيِلَط ول» - هنارقأ نم
 لهآ هل ٌلاَقف .ةّيلكلاب اّلَوأ َدَرَك ّناكو ءتاماركلاو فّْشَكلا نم لاوحألا باحصأل امم

 هتكل ؛ةّيفوصلا ةداّسلا يتأي امك «دِراولا هيتأي ناكو ءكملعب ةجاح ساّلل نإف ءعجرا :قيرطلا

 «"ريدقلا تف" هايس هل َريظن ال اًحرش "ةيادهلا" َحَرَشو .ساثلل هتطلاخمل ةعرسب “"هنع حلقي

 .(هم14:ت) "ةيادهلا ئراق"ب فورعملا نيدلا جارس يلع نب رمع 0(

 :"ةرهازلا موجنلا") .(ه418 :ت) يفتحلا يبلحلا ةّنْحّشلا نبا :نيدلا بحم ءدمحم نب دمحم ديلولا وبأ (؟)
 E | مظن" 2 ٠١/ :"عماللا ءوضلا" 2179/9 :"بهذلا تارّدق" 3/5٠

 .(109/1 :ص ءيط ويسلل

 .(ةمدقملا 40 ١/ :"ف") .أطخ وهو (هلثم يف) :"ب" يف 00
 .(نيدمحملا باب ء۹۷١۱ ١/ :"ةاعولا ةيغب" «478 /9 :"بهذلا تارّدَت") :يف ةلوقملا هذه ت 0 )4(

 فرح ء۲۹ /۸ :"عماللا ءوضلا" ءنیدمحملا باب ء۹۷ ١/ :"ةاعولا ةيغب") :يف هلوق ىلع اترشع (0)

 ول :امهنيب شاحيتسالا يف َيْنملا مهضعب مار نيح هئاقفر دحأ يسانبألا ناهربلا لاق" :هيفو «ميملا

 .(ها "تبلط

 'يسانبألا ناهربلا"ب فورعملا ءكلام نب زرحم نب جاّجح نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه :"يسائبألا"و

 ءابنإ" 07314 /4 :"بهذلا تارّدَش" ل ١/ :"عماللا ءوضلا") .(ه415 :ت) يعفاشلا «يرهاقلا

 ٣/ ٠٠١(. :"رمعلا ءانبأب رمل

 .يرهاقلا يسانبألا بويأ نب ىسوم نب ميهاربإ" هنإ لاقف «راتحملا درل نيققحملا ضعب مهوو
 ةمدقملا ۷۸ ١/ :يبلح ةمعط ديجملا دبع :قيقحتب هراتحملا در ةيشاح يف امك (ه7١٠8 :ت) يعفاشلا

 .هاتتبثأ ام باوصلاو

 :"ةغللا بيذبت") .هنع فك اذإ ءهلمع نع لجرلا عّلقأ :لاقي ءهنع فكلا :رمألا نع عالقإلا :نم (7)

 .("علق" :ةدام :"حاحصلا" "علق" :ةدام
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 لثم ْفّلَوُي ل يذلا لوصألا يف "ريرحتلا" ٌباتك هلو «ةلاكولا باتك ءانثأ ىلإ هيف ّلَصَو
 000 ريقفلا ُداز"و دئاقعلا يف "ةرياسملا" هلو «"جاح ريمأ نبا" هدیملت هح رَ

 " يف امك هنود ْنَمَف ناطلَسلا هترانج ٌَرَضَحو (851) ٌةنس "ةرهاقلا"ب ر
 ) اضخم 0"

 "شاب لامك نبا" ةمجرت

 ٌةمالعلا كاعلا ا “اشاب لایک نب َناميلس نب دمحأ" وه «"لايكلا نبا"و :هّلوقط 7

 ٌتاَفْتَصُم وأ َتَّئَصُم هيف هلو الإ ٌّنف ٌدَجْوُي نأ املقو «مولعلا يف اًعراب ناك ُةماَهَقلا "ةلحّرلا
 مه

 اهّلهأ هل َدِهََسو «0"2ةَسِكاَرجلا دي نم اهّدَحأ اك /9"ميلس" ناطلّسلا "ةبحص "ةرهاقلا" ىلإ لَكَ

 ."ريبحتلاو ريرقتلا"ب هامسو "ٌريرحتلا" حرش (؟)
 .(1579/7 :"نيفلؤملا مجعم" ء15757 7/7 :"نونظلا فشك”) "ةرخآلا يف ةيجنملا دئاقعلا يف ةرياسملا" (؟)

 رصمب ةسكارجلا ةلود كولم نم ءيرهاظلا يئالعلا «نيدلا فيس (فرشألا كلملا) لانيأ رصنلا وبآ (۳)

 دروم" «؟ 44/9 :"بهذلا تراذش" 3278/7 :"عماللا ءوضلا") .(ه856 :ت) زاجحلاو ماشلاو

 :YAY) :يدزب يرْغَت نب فسويل "ةفالخلاو ةنطلسلا لَو نم يف ةفاطللا

 (ةمدقملا ١/ ٩١ :"ف") .عوبطملا ريغ مسقلا يف وهو «"ةيفنحلا مجارت يف ةينّسلا تاقبطلا" )٤(

 ء۷١۳٤ /۹ :"بهذلا تارّدَش" 2177/1١ :"ةاعولا ةيغب" 0177/4 :"عماللا ءوضلا") :هتمجرتل رظنا (0)

 ١8٠( :ص "٠ ةيهبلا دئاوفلا"

 «"لحر"' :ةدام :"حاحصلا") .مهيلإ لحترأ يذلا :يأ ينّلْحُر متنأ :لاقي «هديرت يذلا هجولا :مضلاب ()
 .("لحر" :ةدام :"برعلا ناسل"

 ."هّبِحَص" (فلألا فرح )١/ ۴٠٠١ :"تاقبطلا" يفو (۷)

 :ت) نايثع ينب كولم عسات ؛دارم نب ديزياب نب دمحم نب دارم نب دمحم نب ديزي يبأ وأ ديزياب نب ميلس (۸)

 :"علاطلا ردبلا" 554/١« :"ةرئاسلا بكاوكلا" ء۱۹۸4 ٠١/ :"بهذلا تارَّذَش'") .(ه5

(Yo f 

 ةنس تضرقناو (ها/84) ةئس ماشلاو رصم يف ةلودلا هذه ناطلس أدتبا :"ةسكارجلا ةلود" (9)

 نيدلا فيس رهاظلا كللا ناطلسلا :ممهوآ (۲۳) اهکولم ددعو (۱۳۸) اهتدم تناکق «(ه۹۲۲)

 "بلح خيرات يف بهذلا رهن" ٤۲١ /۳ :"رابتعالاو ظعاوملا") .يسكرجلا يناهثعلا صنآ نب قوقرب

 .(۱۹۱ /۳ :يزغلا لماكل
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 "شاوح"و « 200"فاسكلا" لع 1 شاوح'و ء*يوعلا نآرقلا رانش هلو «ناقتإلاو لضفلاب

 “قفلا يف ”حاضيإلا"و 0 حالصإلا' 1 ؛لَمْكُي ل fn) ةيادهملا حرش و r» ٌيواضيبلا لئاوأ" لع

 دييغت"و هح رشو «ضئارفلا يف 'ةّيِجارَسلا ُييغت"و « ا 'حيقنتلا رييغت"و

 نونف يف ٌةريثك لئاسرو ى "حاتفملا حرش" و ٣ يوق ي اوو هح رشو "حاتفملا

 «ةفيرش تاقيقحت هيف .فيطل ريسفت وهو ؛تافاصلا ةروس ىلإ هيف غلب ء"اشاب لايك نبا ريسفت" )١(

 .(7؟1/ :ص «"ةينامعنلا قئاقشلا" 179/١ :"نوئنظلا فشك”) .ةبيجع تاحيرصتو

 (.ه57 ل :ت) يرشغزلا هللا راج "ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا" (؟)

 .(؟7 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" 1٤۸١ /۲ :"نونظلا فشك") .هعضاوم ضعب ىلع اشاب لاک نبا قّلع

 اشاب لاك نبا بتك (كلذ ريغ :ليقو ه"48 :ت) يزاريشلا نيدلا رصانل "يواضيبلا ريسفت" (*)

 دئاوفلا" ۳۷۳ :ص «يو هندألا دمح نب دمحأل "نيرسفملا تاقبط") يواضيبلا لئاوأ ىلع شاوح

 .(۲۲ :ص “"ةيهبلا

 موصلاو ءةاكزلاو «ةراهطلا باتك :هلئاوآ ىلع اشاب لامك نبا بتك (ه ١۹۳ :ت) ينانيغرملل "ةيادحلا" (4)

 .(۴۲۷ :ص «"ةينايعنلا قئاقشلا" ۲١۳۷ /۲ :"نونظلا فشک") .عويبلاو حاكنلا ضعبو «جحلاو

 ٠١9/1١ :"نونظلا فشك") ."حاضيإلا"ب هاتسو هسفنب هحرش مث «عورفلا يف "ةياقولا حالصإ" (5)

 .(77 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا"
 ء۱۹۸٠ ٤/ :"مالعألا") .(ه ۷٤۷ :ت) يبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردصل "لوصألا حيقنت" (0)

 هسفنب حرش مث ءاشاب لامك نبال "حيقنتلا رييغت" نحمل ا اذه تاقلعتم نمو ء(١١٠ ١/ :"نيفراعلا ةيده"
 :"هتاقبط" يف ّيميمتلا ركذي ملو ء(۹۹4٤ ١/ :"نونظلا فشك" ء۲۲ :ص ء"ةيهبلا دئاوفلا") .رييغتلا اذه

 .حرشلا اذه )۱/ ۳٣۵(
 ى١٠ :دودح يف :ت) يدنواجسلا نيدلا جارسل "ةيجارسلا ضئارفلا" وأ "يدنّرواجسلا ضئارف" (۷)

 :"نوئظلا فشك" .اًيفاو اًحرش اهحرش مث ءاشاب لايك نبا اهحًحصو (ها/٠+ :دودح يف لبقو

 .(7 717 :ص «"ةيناعنلا قئاقشلا" ۷ /۲

 «"حاتفملا رييغت" هاّيسو ؛"حاتفملا" ةرابع اشاب لايك نبا َرّيغو (ه197 :ت) يكاكّسلل "مولعلا حاتفم" (۸)
 .(؟؟ :ص :"ةيهبلا دئاوفلا" ١1/57/75 :"نونظلا فشك") .هلمكي ملو هح رش مث

 لايك نبال ةقيلعت هيلعو (ه۷۹۲ :ت) ينازاتفتلا نيدلا دعسل "حيقنتلا قئاقح فشك يف حيولتلا" (9)

 ,(7717 :ص «"ةينامعنلا قتاقشلا" «4 1١//99 :"نوئظلا فشك") .اشاب

 دئاوفلا" 219/55/75 :"نوئظلا فشك') هيلع حرش هلو (ه١۲۲ :ت) يكاكسلل "مولعلا حاتفم" )١(

 .(۲۲ :ص «"ةيهبلا
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 0"ناهثع لآ خيرات"و «"ةّيسرافلا يف فيناصتو لاسر ةثاثلث ىلع ٌديِزَت اهلعل "”ةديدع
 رايدلا يف عالطالا ةَعّسو ءاهب ةعرّسلاو .فيلاتلا ةرثك يف باكو كلذ ٌريغو “ةيكرتلاب

 "ّىطويّسلا" نم اًرظن ٌقَدَأ هنأ يدنعو ءةّيرصملا رايّدلا يف "””يطويّسلا لالجلا" ك ةّيموّرلا 8 2 . 0 ۴ 1 سا 8

(0) 

000 

 ةرفز

(4) 

(0) 

(003 

 يف ةلاسر" :هيفو ء۴١١٠ ١/ :"مالعألا" ۸۸۳ ١/ :"نونظلا فشك") "ردقلاو ءاضقلا يف ةلاسر" :اهنم

 .("ردقلاو ريجلا

 :"نونظلا فشك") .نوعاطلا رمأ يف ةرصتخم ةلاسر "هابشألا ةهاع عفد يف حاورألا ةحار" :اهنمو

 7/1١ ١151(. :"نيفراعلا ةيده" 1

 يف ةلاسر" :هيفو 2177/١ :"مالعألا" ١/ ۸٥۳ :"نونظلا فشك') ."بيرعتلا يف ةلاسر" :اهنمو

 .("ةيبرعلا تايلكلا

 :اهيفو ٠٤١١/١ :"نيفراعلا ةيده" ١/ ۸٠١ :"نونظلا فشك") ."رمخلا دح يف ةلاسر" :اهنمو

 .("رمخلا ميرحت يف رمألا ميلعت"

 :"نيفراعلا ةيده" ۸٤۹/١ :"نونظلا فشك") ."سيللاو سيألا ىنعم قتيقحت يف ةلاسر" :اهنمو

 .( ١4١/١

 .(7 ه8 ١/ :"ةينّسلا تاقبطلا" ءال١/58 :"نونظلا فشك") ."قئاقلا قئاقد" :اهنم

 ‹۲۲۷ :ص "ةينايعنلا قئاقشلا") ."ناتسلك" باتك لاونم ىلع فص باتك وهو :"ناتسراكن" :اهنمو
 ۱۹۷٩/۲(. :"نونظلا فشک"

 :"نونظلا فشك") .يرهوجلاك فورحلا ىلع هبترو ءةيسرافلاب تاغللا هيف مجرت "ةغللا طيع" :اهنمو
 ١158/1(. :"نيفلؤملا مجعم" <17

 ريما «يوتألا «يشَرُقلا «سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نايثع هللا دبعوبأو ورمعوبأ

 خيرات" 549 :ص :نابح نبال "ءافلخلا رابخأو ةيوبنلا ةريسلا") .(ها5 :ت) نيرونلا وذ «نينمؤملا

 5 42/7 :"خيراتلا يف لماكلا" ء۳۷١٠ /۳ :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا" ء١۷١١ :ص "ءافلخلا

 .070 + /4 :"مّظتتنملا"

 .(۲۸۳ ١/ :"نونظلا فشك" ۰۲۲۷ :ص «'ةينايعنلا قئاقشلا") :باتكلا اذه رظنا

 .(177" ١/ :"مالعألا" 11١5/7 :"نونظلا فشك") .ةيفنحلا بهذم يف "نيدهتجملا تاقبط" :اهنم

 لاكشأ"و ۱۹١١(. /۲ :"نونظلا فشك" ء۸١٤۱ ١/ :"نیفلوملا مجعم") .ةيفنلا عورف يف "تامهملا"و

 ١/ ١٤١١(. :"نيفراعلا ةيده" ١/ ٠١٠١ :"نونظلا فشك") ."ضئارفلا

 بكاوكلا") .(ه١41 :ت) يطويّشلا نيدلا لالج ءدمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ
 يف ةرضاحملا نسح" ۲۸/١ :"علاطلا ردبلا" ال4 ٠١/ :"بهذلا تارّدَش" ۲۲۷ /۱ :"ةرئاسلا
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 ةنس يقو نأ ىلإ ةنطلَسلا راد يف اًيتْفُم لزي لو ءرصعلا كلذ لاج اناك امهّمأ ىلع «"لاهف ْنسحأو

 ."اًضّخلم ””ٌيميهت" .ها.(44)
 ٌةّمئألا ءالؤه هَرّرَح اَم اًيِحاَصُم :يأ ارز ام» ْنِم لاح «ٍتاقيقحت عم :هلوق# 3
 ضعب ىلع ةَدَروُملا تالاكشإلا ٌعفدو فيولا يناعللا لج اهب دارملاو "7م" ها ٍتاقيقحتل

 ُتاذف اّلِإو .كلذ وحنو ةلمتحملا تارابعلا نم دارملا ُنييعتو «ءاملعلا ضعب ىلع وأ لئاسملا

E 

 "َمَنَم" ك ّيأر يل َمسَنَس» :©"سوماقلا" يف 4 ٌلابلا اب حس ب :هلوق# [15]

 .ها ؛حّرصي ملو َضَرَع :اذكبو ءضَرَع :اًحْنُسو
 :لصألاو «يسأر يف ةوسنلقلا ُتْلَحدَأ :لثم ”بلقلا باب نم وه لّوألا ىلعف

 ْنَأ :هيلع ىنعملاو ءّبلق ال يناثلا ىلعو ءييلقو يرطاخ يف :يأ لابلاب ْتَضَرَع :يأ ْتَحَتَس

 نم - ىلاعت هللا هَر - هّتداع هيلع ْتَرَج ام اذهو «خّرصي ملو اهب َضّرَع يرطاخو ييلق

 و اشو ةو .٠

 ۳٠(. /۱ :يطويسلل "ةرهاقلاو رصم خيرات

 نكل ؛لوصألاو بدألا يف عالطالا ةعس يف يطويسلل اًيواسم ناك نإ وه" :يونكللا يحلا دبع لاق )١(

 عيمج نم لب ؛هنم نونفلا هذه يف اًركف ٌقدأو اًرظن ٌمسوأ يطويٌّسلاف :ثيدحلا نونف يف هيواسي ال
 ال ایک تاجزم ثيدحلا يف هتعاضبف «ةججرتلا بحاص امأو :هدعب هلثم دجوي مل هنأ نظأو :هيرصاعم

 «"ةيهبلا دئاوفلا") ."امهنيبامو ضرألاو ءامسلا توافتك امهنيب ام ناّنشف ءايهفيناصت علاط نم ىلع ىفخي

 .(فلألا فرح ء۲۲ :ص

 .فلألا فرح ١/ ٠٠١_١۷ :"ةيزّسلا تاقبطلا" (؟)

 بكاوكلا" «576 :ص «"ةينايعنلا قئاقشلا" ء7؟ :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا") :رداصملا نم ةدازتسالل رظنا (۳)

 ٠١/ ٠٣١(. :"بهذلا تارّدش" ۱١۸/۲ :"ةرئاسلا

 .ةمدقملا ءأ /7 :ق «"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (8)

 ."حتس" :ةدام «نيسلا لصف «ءاحخلا باب ءا 70 :ص :"طيحملا سوماقلا" (5)

 فاشك") .هناكم رخآلاو رخآلا ناكم مالكلا ءازجأ دحأ لعج __ يناعملا لهأ دنع _ وه :بلقلا (5)

 :لوألا نفلا 7480 ١/ :"يناعملا رصتخم" ,فاقلا فرح ,1775/7 :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 .(بلقلا :مهيلإ دتسملا لاوحأ «يناعملا ملع
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 "يرق هيلإ ريشي امك ةّيفخلا زومّرلاب ضيرعتتلا
 ٍلاجّرلا :يأ «لاجّرلا لوُحُف» نع يخايشأ نع اهمْذََحَأ :يأ «اهتيقلتو :هلوق# [١غ0]

 لوحفو «ناويح لك نم ٌرَكّذلا :لْحَلا» :"سوماقلا" يف .مهريغ ىلع نيقئافلا ٍلوحفلا
 .ها .(مُهاَجاَه ْنَم ىلع ءاّجلاِب نوبلاغلا ءارعشلا

 ِتاقيقحتلا هذه َرَكَتبا اذإ ّلابلا ْنِإف ءاّيفانت نيتلمجلا نيب ْنأ ةروأو» :””م" ّلاق

 .؟لاجّرلا لوحف نع اهعيمج اه اّيقلتم ٌنوكي فيكف ءاهعيمج
 لوحف نع اهّضعب ُتْيَقلَتو لابلا اهميفعبي َمَتَس :يأ ٍفاضم ريدقت ىلع هّنأب ٌباَجي دقو

 .[۲۷ :رطاف] رُخ ٌُضيِبُدَدُج ٍلاَبِْلأ َنِوَو ) :ىلاعت هلوق ّدح ىلع وهف :يأ !؟ «لاجّرلا

 ريبك يف ِهْرَمْلا طخ َليِلَق َرقتْغا نَم ُفِصْنُمْلاو ءهباتك َرْيَغ باقكإ ةَمْصعْلا هللا ىتأَو
 هيف اَ رف ْنَمَو ُرِجاَمْلا ُهيِقَقْلا َوُهَف ءَذَه ياتك َنّقْنَأ ْنَمُف اَذَه َعَمَو ءِهباَوَص

 .رخآلل لوألا كرت مگ :هيف ٍءْلِي ُلوُقَيَسَف

 هّهرَك :امهرسكب ةءابإو ًءابإ هْيبأيو هابأي ءيَّشلا ىبأ 4خلإ ةمصعلا هللا ىبأيو :هلوق [3

 ام ىلع اُلِمَتْشُم ناك نإو ّباتكلا اذه نإ :يأ - ىلاعت هللا هَمحَر - هنم ٌراذتتعا اذهو ."””ٌسوماق"

 أطخلا عوقو نم 2 :يأ موصعم ٌريغ هنكل ةروكذملا ٍتاقيقحتلا ىلعو ءنورخأتملا هَرّوَح
 :هيف ّلاق يذلا زيزعلا هباتك ريغ باتكل ةمصعلا رّدَقُي مل وأ صرب م ىلاعت هللا نِإف هيف وهّسلاو

 ُعَقي دق بُتكلا نم هديغف -[47 :تلصف] (مِِفْلَخ ْنِم اَلَو ِهْيَدَي ِنْيَب نم ُلِطنَبْلأ ِهيِتأَي الد

 .مهراعبش نم ُللّزلاو أطخلاو ءرشبلا فيلات نم اهئأل ؛ُلكَّلاو ٌأطخلا هيف

 ."ةراشإلا فطلأ" :هلوق [101/] :مقر ةلوقملا (1)

 ."لحف" :ةدام ؛ءافلا لصف ءماللا باب ء١٤١٠ :ص «"طيحملا سوماقلا" (۲)

 .ةمدقملا «ب /۲ :ق «"ردلا ىلع يبلحلا ةيشاح" (۳)

 لتاقم ريسفت") :رظنا.دوس بيبارغ اهضعبو «رمح اهضعبو «ضيب اهضعبف :ددج لابجلا نمو :هانعم (4)
 ملع يف ليواتلا بابل) "نزاخلا ريسفت" «40 ىلإ ١ :تايآلا ءرطاف ةروس «ه01/ / :"ناريلس نب

 .("؟ ىلإ ٠١ :تايآلا ءرطاف ةروس ؛5 55 /؟ :ليزنتلا

 ."يبأ" :ةدام :ةزمهلا لصف «ءايلاو واولا باب «17617/ :ص :"طيحملا سوماقلا" (0)
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 و

 "ّيودزبلا مامإلا لوصأ" ىلع "”هحرش يف "ٌيراخبلا زيزعلا ٌدبع" ٌةمالعلا ٌمامإلا لاق

 «َبّدكلا هذه ُتْقَنَص نإ :هل لاق هنأ -اكنكه ي - "يعفاشلا" نع" يطيوبلا" ىَوَر) :هّصن ام

 «-6- هلوسر ٌةّنسو ىلاعت هللا باتك لاي ام اهيف َدَجْوُي نأ ّدب الو ءَباوّضلا اهيف لآ ملف

 ايف [47 :ءاسنلا] (اَريِثَك اَقَلَتْخَأ ِهيِف ْأوُدَجَوَل ِهّللَأ ٍرْيَغ ٍدنِع ْنِم نك ْوَلَو) :ىلاعت هللا ّلاق

 ىلاعت هللا باتك ىلإ هنع ٌمجار نإ .-هكو -هلوسر ٌةنسو ىلاعت هللا ّباتك فلاخب ام اھیف مّتدَجَو

 .-86- هلوسر ةنسو
 الإ ٍةّرم ْنِم اهف هرم َنينايث "ّيعفاّشلا" ىلع (9"ةلاسّرلا" باتك ُتأرق : لا" لاق و

 .ها ؛هياتك ُديغ اًحيحص اًباتك ّنوكي نأ هللا ىَبأ "هيه :"َيعفاّشلا" لاقف طخ ىلع ٌفِقَي ناكو

 يراخبلا نيدلا ءالع دمحم نب دمحأ نب زيزعلا دبعل باتكلا ةمدقم 4 ١/ :"رارسألا فشك" :ىّمسملا ١(
 "يودزبلا لوصأ"ب فورعملا "لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك" هب حرش (هالا*» :ت) يفنحلا

 (ه ٤۸١ :ت) يودزبلا مالسإلا رخفل

 ءاقتنالا") .(ها١ :ت) يعفاشلا مامإلا بحاص ءيطْنَوُبلا ءيشّرَقلا «ىيحي نب فسوي بوقعي وبأ (۲)
 تايفو" 167/7 :"يكْبُشلا تاقبط" ۱0۸ :ص ىلا دبع نبال "ءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف يف

 .(51 //97 :"نايعألا

 «ميملا فرح 2756 8١/ :ركاسع نبال "قشمد خيرات") :يف يعفاشلا نع يطيّوبلا ةياور رظناو

 .(ةزمها فرح ٥۴« :ص :"يواخيسلل "ةنسحلا دصاقملا"

 موجنلا") .(ه174 :ت) يعفاشلا مامإلا بحاص «ينّرما «ليعامسإ نب ىبحي نب ليعامسإ ميهاربإ وبأ ()

 .(45 ١/ :"سنوي نبا خيرات" «91“ /7 :"يكبّشلا تاقبط" ء7 17/١ :"نايعألا تايفو" ۰٤۸ /۳ :"ةرهازلا

 يف يعفاشلا ناقتإ ىلع هب لدتسي ام باب ٠۳٠ /۲ :يقهيبلل "يعفاشلا بقانم") :ةلوقملا هذه رظناو

 .(نايلس نب عيبرلا ىلإ ةلوقملا هذه تبسُت :اهيفو ؛ةياورلا
 .يدهم نب نحرلا دبع هذيملتل اهبتك ءيعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل هقفلا لوصأ يف "ةلاسرلا" (:4)

 ١١(. /؟ :"دادغب خيرات" «174 ١4/ :"ةياهنلاو ةيادبلا")

 :ةدام ؛"طيحملا سوماقلا") .اًضيأ ةدازتسا ةملك يهو ءهيه هيه :ُدَرَطُي ءيشل لاقي _ رسكلاب _ هيه )٥(

 .(هيه :ةدام ؛"طيسولا مجعملا" «هيه
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 «فوصوملل ةفَصلا ةفاضإ نم وهف «ٌليلقلا ءرملا ًاطخ :يأ «ءرملا أطخ ٌليلق :هّلوق# []
 "”ط"ٌثباث باوثثلاو ٌعوفرم ٌمثإلاف ءرايتخا نع ال ٌمقاو كلذ ْنأ ىلإ ةراشإ أطخلاب َرّبَعو

[eé]يف اًنئاك ٌليلقلا ًاطخل ا يآ اا نت لا يرتب لمس ارس تك يف :هلوقإل  

 ىفخي الو .""ط" هدافأ ليلعتلل وأ ««عم» ىنعمب «يفهو ««رفتغا» ب وأ ءريثكلا باوصلا ءانثأ

 .قابّطلا نم «باوصدو ةأطخ»و «ريثكدو ؟ليلق» نيب عمجلا يفام

 :ُتلق .””ح" .ها .تاقيقحّتلاو تاريرحّتلا نم هاَّوَح ام عم :يأ «اذه عمو :هّلوق 3

 اک هتم ْنَمَف «للخلا نم ظوفح ريغ هنوك عم :يأ «هللا ىبأيو» هلوقب اًطبتُْم هُلْعَج ىلوألاو

 ا الف نم اًلاح ٌنسحأ وهف كلذ عمو «ٌليخب ٌنالف :ّلوقت
 .ًطرّشلا ةّبشآف ءأدتبملا مومعل ءافلاب ْتَنِرُق ؛نما ثرخ ٌةلمجلا «ٌةيقفلا وهف :هلوق# ]١45[

 «هريغو هسفنب ةقّلعتملا ماكحألا يف ٌكاردإ هل ُديِصَيو ةيهقفلا عورفلا ُطَقْحي ْنَم :هيقفلاب دارملاو

 . "0"ط" اًحالطصاو ّةغل هقفلا ىنعم ىلع ٌمالكلا يتأيسو

 .©"ٌسوماق" قذاحلا :يأ «رهاملا :هّلوقال 73

 هرِفظ «بولطملاب روفلا :كيرحتلاب ٌرَمّظلا :"””سوماقلا" يف «َرِفَظ نمو :هلوق# []
 .هيلعو هب ٌرْفظو

 .ةّمهملا لئاسملاو «ِةّمجلا عورفلاو «تاقيقحتلاو تاريرحتلا نم :يأ « هيف اب :هلوق# [١غ4]

 عم ةرظانملا وأ «لاؤّسلا دنع ٌنوكي كلذ ّنأل 00 رسيفنتلا نيسب ىَنأ 4ٌلوقيسف :هلوق# ]١44[

 .ةمدقملا ء1۹ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 .فرصتب ؛ةمدقملا 194/١« :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۲)

 .ةمدقملا ب /۲ :ق ؛"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (8)

 .ةمدقملا 1۹ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٤(

 .ةمدقملا ء1۹ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٠(

 ."رهم" :ةدام ميلا لصف «ءارلا باب ء۷۸ :ص «'طيحملا سوماقلا" (7)

 ."رفظ" :ةدام ءاظلا لصف ؛ءارلا باب ء۳٤ :ص «'طيحملا سوماقلا" (۷)

 ىتعمو «لابقتسالل هصلختو عراضملاب ةصتخم يهو «سيفنتلا فرح نم نيسلا :"سيفنتلا نيس" (4)

 نمزلا ىلإ -لاحلا وهو - قيضلا نمزلا نع لعفلا لقني فرحلا اذه نأل كلذو ؛عيسوتلا :سيفنتلا
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 بّثُكلا نم ہریغ ىلع هِعالطا دعب توکی اہنإ هنأل وأ (' ط" ہدافآ ٌةدئاز اهّمأ وأ ءابلاغ ناوخخإلا
 «بهاذملا تاّيفالخو ءةريهشلا تاليلعتلاو ءةريثكلا لاوقألا لپ اور هذيغ اهّرّر رح يتلا

 حورش بلاغك اهنم دمتعملا ىلع ليوعّتلاو «عورفلا ريثكت نم اهٌوْلُح ْنِم تالالدتسالاو
 كلتل ٌعِماجلا ٌةديرفلا ُةّرَّدلا وه ")حرّشلا اذه ّنأ َمِلَع كلذ ىلع َمّلْطا اذإف ءاهريغو ”””ةيادهلا"
 .نادلبلا عيمج ين نامّزلا اذه لهأ هيلع ّبَكأ اذِلو ؛ةديمحلا فاصوألا

 هغيه :"ءاه" بو «آلتما اذإ ٌءانإلا هّدخأي ام مسا :رسكلاب ۶لا هيف ِءلمب :هّلوق» ]٠١[

 . شسوماق" لم هردصمو ءءالتمالا

 يريد تاق ئوختسب يدل لا مالكلا ےک تح ھر مت ار اعتسا هيفو
 فلا بش ٌثيح ي ةينكم وأ «ةياهتلا ىلإ لك خولب عماجب ةانإا المي اب هب رها نع شات الو
 نم ٍفوخ الو يفوت الب اًرهج لوقلا اذ نايتإلا نع ٌةيانك وهو هلت م ءلملاو ءانإلاب

 ات شسانج «هيفالو «هيفا :هلوق نيبو ””نعاط بيذكت

 فرح «لوألا بابلا ٥۹ :ص «"يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا") . -لابقتسالا وهو عساولا

 .(ةلمهملا نيسلا فرح ءلوألا بابلا ٠٤١ /۲ :"بيبللا ينغم" ءنيسلا

 .ريغتب ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 حورشلا عماج" ۲٠۰۳۱/۲_ ٠٠٤٠١ :"نونظلا فشك") :اهحورشو ينانیغرملل ةيادهلل رظنا (۲)

 (۲۰۷۹_ ۲۰٣۲/۳ :"يشاوحلاو

 ."راصبألا ريونت" حرش "راتخملا ردلا" :يأ (۳)

 (ةمدقملا 45/١. :"ف") .فيرحت وهو (ءلملا :هيف ءلمب) :هلوق ناكم (ةمالملا هيف ىلع):"" يف (4)

 .فرصتب «"ءلم" :ةدام ؛ميملا لصف :ةزمهلا باب 01 :ص :"طيحملا سوماقلا" (0)

 (ةمدقملا 45/1١. :"ف") ."أ" نم طقاس (ةراعتسا) ىلإ (مذخأي ام) نس ()

 ملكتملا نأكف ءبذك نع ال ٍقدصو نيقي نع هنم اًنشان لوقلا كلذ لوقي هنأ كلذ نم دوصقملاو (0)

 :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .لخشدم هيف بذكلا لوقلل نوكي ال ثيحب هب هّمف ألتما قدصلاب

 .(ةمدقملا 1١/٠

 عاونأ نم وهو ءاهبيترتو اهتئيهو اهدادعأو فورحلا عاونأ يف ناظفللا قفتي نأ وه :"ماتلا سانجلا" (4)

 «ميجلا فرح 288/١( :"مولعلاو نوئفلا تاحالطصا فاشك") .اًضيأ سيئجتلا ىمسيو ؛سانجلا

 .ّيظفللا سانجلا عاونأ يناثلا بابلا ؛7 77 :ص ؛يمشاملا دمحأ ديسلل "ةغالبلا رهاوج"
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 ٌلوعفم ريثكتلل ةيربخ «مكاو «لوقلا ُلوقم "«رخآلل ْلّوألا َكَرك ْمَك :هّلوق# ([3

 هّلاق ام ىنعم يف اذهو َرْخأَت ْنَمو نمْزلا يف َمدقَت ْنَم ٌسنج رخآلاو لّوألاب ڈارملاو ««كرت»
 ٌريغف ةيصاصتخا ٌبهاومو هةيه احَنم مولعلا تناك اذإو» س 8 لإ" ةيطحخ ف "كلام نبا"

 .ها «نيمّدقتملا نم ريثك ىلع َرْسَع ام نيرخأتملا ضعبل َرَحَّْدُي نأ ٍدعبتسم

 ءراصتخالاو طبضلا يف 9نيمّدقتملا بتك ىلع ٌقوفت "!نيرأتملا ّبتك ىرت ّتنأو

 «لئاسملا طابنتسا ىلإ مهناهذأ ٌفِرْضَم ناك نيمّدقتملا ْنأل ؛لئاسملا عمجو ءظافلألا (”ةلاّرَجو

 ام دييقتو هوُلَمجَأ ام نييبتو راق ام حيقنت ىلإ هتهذ ُفِرْضَي ٌرخأتملا كلاعلاف «لئالذلا ميوقتو

 وهف ءمهتافالتخا نم ُرمألا هيلع ٌرّقتسا ام ٍنايبو «مهيارابع راصتخاو ءهوُقَرَق ام عمجو هوقلطأ

(1) 

(۲) 

002 

(4) 

(o) 

 :هردصو «ءارلا فرح «حيدملا باب ٠٤١ :ص :"هناويد" يف يئاطلا مامت يبأل تيب زجع

 هعامسأ عرقت نم لوقي
 هابشألا") :يف نايدلاخلا هدشنأو ءِيرْمّتلا فسوي نب دمحم ديعس يبأ حدم يف هل ةديصق نم وهو
 :يف بتاكلا ريثألا نباو (ةمدقملا ءه١/17 :"نيمرضخملاو ةيلهاجلاو نيمدقتملا راعشأ نم رئاظنلاو

 لاثمألا") :يف يمزِراوُخلا ركبوبأو :(ةيناثلا ةلاقملا ١/ ۴٠١ :"رعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا لحملا")

 .(ليثمتلاو ةظعلا ىرجم يرجي اهيف :باب ء۹٤ :ص «"ةدلوملا

 .ةمدقملا ٠۴ :ص «"دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست"

 :يونكلل "ةياعرلا ةدمع") .ةثالثلا ةمئألا اوكردي مل نيذلا مه ةيفنحلا ءاهقف نم نيرخآتملاب دارملا

 دوقع حرش ىلع ةيشاح" «ةيهقفلا بتكلا علاطي نمل ةعفان دئاوف يف ةسماخلا ةياردلا «ةمدقملا ١

 . ٠١١ :ص .يورارجألا نيسح رهطأ و يرهاظملا نيسح رفظمل "يتفملا مسر
 ةياردلا «ةمدقملا 87 ١/ :"ةياعرلا ةدمع") .ةثالثلا ةمئألا اوكردأ نيذلا مه مهنم نيمدقتملاب دارملاو

 :ص «يتكربلا ناسحإلا ميمعل :ةيهقفلا تافيرعتلا ؛ةيهقفلا بتكلا علاطي نمل ةعفان دئاوف يف ةسماخلا

 .(ميملا فرح ۴۳

 «ةئم ثالثلا وهو ثلاثلا نرقلا سأر نيرخأتملاو نيمدتقملا نيب لصافلا دحلا" :يبهذلا ظفاحلا لاقو

 نبا لئاسر ةعومجم" «ةمدقملا 4 ١/ :"لادتعالا نازيم") :رظنا ."هدعب نم نورخأتملاو هلبق نم نومدقتملاف

 .(همدعو ةعاطلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج ليلد يف ةمدقملا «1 27/١ :(ليلغلا ليو ليلعلا ءافش) "نيدباع

 ءحاحمصلا ؛لزج :ةدام «برعلا ناسل) .ةلازجلا :هنم مسالاو «كيكرلا فالح :لزجلا ظفللا :ةلازجلا
 (لزج :ةدام
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 ىلعو «جاوزألا ىلع اهُضِرْعَتو اهُنيَُت -جاوزلل ْتَحْلَص ىّتح اهّلهأ اهاّير -ٍسوُرَع "لقطشارك
 هيل لاق اك لئاوألل ٌلضفلاف لك

 مهّيعس َرَكَّشو «عيمجل ذلة يشمل نسا لع نيالا ل م

 نيمآ © ”نيعرحأ

 ُلِباَوَو (ٍلِجاَس اب ْنِكَل ٌرخَبْلا َوُه ُهّنَأِ ؛دِفاَوْلا ظحلا ُهَل َلّصَح ْدَقَف فل و

 نابم رر ؛يناَعَم جيِقنتو ِتاَراَشِإ زمرو «تاَرابِع ٍنْسْحب ٌلِصاَوَتُم حم هنأ ُهَنَأ َرْيغ ِرْطَقْلا

 .ِناَْيعْلا ٍلُمأَتلا َدعَب هب ٌرَقَعَسَو ءِنايِهْلاَك ُرِبخلا سيل

 . ةيثكلا :«رفاولا»و ءٌبيصَتلا :يأ «ظحلا :هلوق# [ ]3

 . "زط" باتكلا ىلإ مجري ُديمَضلاو ءهّلبق ةثالثلا لَّمُجلل ّليلعت «هنأل :هلوق# 7
 .ةراعتسا وأ ٌيلب ةيبشت «وحبلا وه :هلوق# [4]

 املا ّنأل ؛ٌبولقم هتطاشو رحبلا فير :ُلحاَسلا «لحاَس الب نكل :هلوق# [15]

 هُطُصْمَيو هُطِشِمَي هَرْعَش طَّشَم :نم طشاوم :اهعمج فقطاشملا اهتفرحو طشملا سيح يتلا :ةطشالا (1)
 .("طشم" :ةدام ؛"طيسولا مجسملا" :"طشم" :ةدام :"برعلا ناسل" .هّلجَر :اًطْشَم
 :"برعلا ناسل" ؛"نيق" :ةدام :"ةغللا بيذهت") .ءاسنلاو سئارعلا ُمّيَرُت اهنأل ؛ٌةَيَقُم :ةطشاملل لاقيو
 .("نيق" :ةدام

 تايفو") :يف هتمجرت نمض َرِكُذ تيبلاو ."هرطمي رحبلاك" :ىورُيو ؛يالزطسألا عيدبلل تيبلا (؟)
 بابلا ٠۳۷۷ :ص ؛ةعبيصأ يبأ نبال "ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع" ءءاحلا فرح 20١/5 :"نايعألا

 (ركبرايدو ةريزجلا ءابطأو «نييقارعلا ءابطألا تاقبط :رشاعلا

 فورعملا ءِيبالْرْطْسألا فسوي نب نيسحلا نب هللا ةبه ءمساقلا وبأ وه :'يبالزْطْسَأْلا عيدبلا"و
 مالعأ ريس" 216 /۲۷ :"تایفولاب يفاولا") (كلذ ريغ :ليقو ه015 :ت) يدادغبلا "عيدبلا"ب

 ۷١(. /۸ :"مالعألا" قالكف /5 :"ءابدألا مجعم" 07 7١// :"ءالبنلا

 (ةمدقملا 41/١ :"ف") ."م"و "ب" يف تسيل (نيعمجأ) (

 .ةمدقملا ١/ ١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (54)
 :ةدام ؛"برعلا ناسل") .ٌفايرأ :هٌممج :ضرألا نم ءاملا براق ام وأ ٌلخنو ٌعرز اهيف ضرأ لك وه (0)
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 ؛عاستالا ةياغ يف وهف ءهل َلِحاَس ال ناك اذإو «"”ٌسوماق" ءالوُحسم سايقلا ناكو «'ةهّلَحَس

 ىنثتساو ؛حدم ةفص َتَبئَأ ثيح "هذا ُِشُي اب حدملا ديكأت نم وهف ءهّلحاس رحبلا ٌةياهن ّنأل

 هيف ام حدملا يف ٌدكآ وهو «"”ةيشيرق نم يأ ديب برعلا ٌحصفأ ان :وحن ىرخأ حدم ةفص اهنم

 .حدم ةفص ءانثتسا ىلإ ٌرُطضاف ءاهيزئتسي ٌّمذ ةفص ذي ل هنأ راعشإلاو «حدملا ىلع حدملا نم

 .("فير" :ةدام ؛"رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا "فير"

 :ةدام ؛"حاحصلا راتخم" ؛"لحس" :ةدام :"مظعألا طيحملاو مكحملا") .هطَشَكو هتَحَنو ِهّرَمَق :يأ )١(

3 
 .' لحس" :ةدام «نيسلا لصق «ماللا باب ء۳٠١٠ :ص «"طيحلا سوماقلا" (۲)

 نع ةيفنم مذ ةفص نم ىتثتسُت نأ :-اههلضفأ وهو- لوألا :نابرض هل :مذلا هبشي اهب حدملا ديكات (۳)

 :ينايبذلا ةغبانلا لوقك ٌمذلا ةفص يف حدملا ةفص لوخد ريدقتب كلذل حدم ةفص ءيشلا

 بئاتكلا عارق نم لولف نهب مهفويس نأ ريغ مهيف بيعالو
 ىرخأ حدم ةفص اهيلت ءانثتسا ٌةادأ تابثإلا كلذ بيقع ركذتو ؛حدم ةفص ءيشل تبثت نأ :يناثلا

 ١/ :مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") .شيرق نم ينأ ديب برعلا حصقأ انأ وحن ؛ءيشلا كلذل

 دمحأ يماقلل (نونفلا تاحالطصا يف مولعلا عماج) "ءايلعلا روتسد" ءءاتلا فرح. الاله

 .(فلألا عم ءاتلا باب «ءاتلا فرح 2147/١ :يركن

 ثيداحأ جيرخت يف افصلا لهانم") ."ٌدانسإ هل فرعي الو بيرغلا باحصأ هدروأ" :يطويسلا لاق (4)

 يف ةعوفرملا رارسألا) "ىربكلا تاعوضوملا") :يف يراقلا يلع الملا لاق هلثمو (2؟ :ص «."افشلا

 ل٠17 /1 :"ءافخلا فشك” :يف ينولجعلاو .(ةزمهلا فرح :177/ :ص (ةعوضوملا رابخألا

 باب) "ريبكلا مجعملا" :يف يناربطلا هاور ."برعلا برعأ انأ" :ظفلب ىوريو .(نوتلا عم ةزمهلا فرح

 :ينالقسعلا رجح نباو يمثيها لاق - ا - 0 :مقرب ؛نيسلا

 تامالع باتك ,« 8/8 :"دئاوفلا عبتمو دئاوزلا عمجم") ."كورتم وهو ؛ديبع نب رّشبم هدانسإ يف"

 انأ" :ظفلب ىوريو .عاضرلا باتك «؟ 01٠١ /5 :"ريبحخلا صيخللا" لو - هلصأ ةمارك يف باب «ةوبنلا

 يف ةركذتلا) "ةروهشملا ثيداحألا يف ةروثنملا يلآللا" :يف "يِيَكْرَّزلا" هركذ ."داضلاب قطن نم حصفأ

 نب نيدلا دامع انخيش لاق ؛حيحص هانعم :لاقو :لئاضفلا يف لصف ١1١« :ص (ةرهتشملا ثيداحألا

 دصاقلا") :يف يواخسلا لاق هلثمو ؛هل لصأ الو (/ :ةيآلا «ةحتافلا ةروس «01/ )١/ :"هريسفت" يف ريثك

 باب ؛ملعلا باتك ۸۷ :ص :"تاعوضوملا ةركذت") :يف ينئفلاو (ةزمهلا فرح ۰1٦۷ :ص «"ةنسحلا

 .(هلاصخ -84- لوسرلا لضف



 نم

 ل ق دم ةفص ءيّشلا نع ةّيفنم مذ ةفص نم ىنْدَتْسُي نأ وهو ءِناث ٌعون هلو

 ¢( بئاتكلا "7عاَرِق ْنم لول نع مهقويس ْنَأ ريغ مهيف بیع الو

 .مهفاف "هلم يف َنّي امك علیا ناقل اذهو ءشويملا ةيراضم نم ٌردك َنهذح يف :يأ

 وه اهب ٌرحبلا َفَصَو ثيح «قارغإلا وهو ةغلابملا عاونأ نم عون عيدبلا عاونأ نم اًضيأ هيفو
 .ٌةداع ٌعنتمم اًلقع ٌنكمم

 :يأ ءفوصوملل ةفّضلا ٍةفاضإ نم وهو ءريثكلا :ٌلباولا «رطقلا ٌلباَوو :هّلوق# 3
 .©0"ط" ٌلباولا ٌرطقلا

 ءاّمذ ناك اَّلإو «ماقملا ةنيرقب ٍدسفُم َريغ اًعفان اًلّصاوت :يأ «ٌلِصاَوَم هنأ ريغ :هلوق# ]٠١1[

 .“هذلا ةيشي اب حدملا ديكأت نم اًضيأ اذهو

0) 

(1) 

0062 

(£) 

(o) 

00 

(¥) 
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 ثراحلا نب ورمع اهب حدمي ةديصق نم وهو «ءابلا ةيفاق ء١٠ :ص "هاوي" يف ينايبذلا ةغبانلل تيبلا
 نب ةرُم نأ هغلب ال ماشلا ىلإ بره نيح ءرمش يبأ نب ربكألا ثراحلا نب "جرعألا يفلا ريالا

 ."ةدرجحمل ا" رمأ يف ناعنلا ىلإ هب ىو عيرق نب عببر
 وجت ۽ :ت) يرّضم ا «ينافطعلا «ينايبّذلا باص نب ةيواعم نب دايز تمامآ وبأ وه "ييابيذلا ةغباتلا"و

 :"مالعألا" 159 /؟ :ينوتسملا نبال "لبرأ خيرات" ۲۲۱/۱۹ :"یشمد خيرات") (ةرجهلا لبق ۸

 .(ة ملا ٠ ١/ :ةقيع بأ نيا رات 4 /

 .("للف" :ةدام ؛"حاحصلا" «"للف" :ةدام ؛"برعلا ناسل" .هدح يف ٌرسكلاو فيسلا يف متل وهو فم ج

 :ةدام ."برعلا ناسل" "عرق" :ةدام "نيعلا") .برخلا ف فيسلاب ب ةيراضملا :ةعّراقملاو عارقلا
 .("عرق"

 حابصملا' ءهبتك "بتك" :ةدام ؛,"برعلا ناسل") .شيجلا نم ةميظعلا ةعطقلا يهو : :ةبيتك عمج
 .("بتك" :ةدام «"رينملا

 ملع :ثلاثلا نفلا ء707/7_170 :'يناعملا رصتخم” :ًالثم رظنا «ةغالبلاو بدألا بتك يف :يأ

 نفلا ءالا/_ال 4 /” :"ةغالبلا مولع يف حاضيإلا" ءمذلا هبشي اهب حدملا ديكات «ةيونعملا تانسحملا «عيدبلا

 (مذلا هبشي ايب حدملا ديكات «ةيونعملا تانسحملا :عيدبلا ملع :ثلاثلا

 نكمم اب ءيشلا فصو يف طارقإلا :حالطصالا يقو ءولغلا نودو ةخلابملا قوف ام وه :ةخللا يف قارغإلا

 :"برألا ةياغو بدألا ةنازخ" «نيغلاو فلألا لصف ء۲١٠٠ :ص ."تايلكلا") .ةداع هعوقو ديعبلا

 .(قارغإلا ۲ /۲

 .ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 ٌدَعُي ال امم اذهو :هعاتتو هلّضاوت ريغ هيف بيع الو كيثك ٌرطم وه :لاق هنأکف" :"يواطحطلا" لاق
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 وأ 15١[ :ءاسنلا] ولطيف لثم ليلعتلل ٌءابلا (تارابع نسحب :هلوق» 1

 ف هنأل ؛رحبلاب ةقلعتم يهو ةسيالملل وأ ٤۸[ :دوه] کتب ظبفأ) لثم ةيحاصملل

 :9رعاَشلا لوق لثمو هموق يف "” متاح" ّلثم عساولا :يأ «قتشملا ىنعم
 ماع بور ا ينو لع دس

 .«يباتکا» نم وأ «هنألال ف ريمضلا نم لاح فوذحمب وأ «عءيرجو ميركب د

 يف ايك امهوحن وأ «دیلا وأ نيعلاب ٌءايإلا وهو ءدحاو ىّعمب امه «ٍتاراشإ زمرو :هلوق# [154]

 .(ةمدقملا ١/ ٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .هيلع هللا ةمعنب ٌثّدحت خيشلا نم اذهو ءاّبيع
 :ص «"يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا" ءرجلا فورح :باب 8٠١« 4 /؟ :"ةيفاشلا ةيفاكلا حرش") :رظنا )١(

 ىوس رجلا فورح باب ٠٠١ /۳ :كلام نبال "ليهستلا حرش" ءءابلا فرح .لوألا بابلا ۹

 .(اهب ىتشتسملا

 :ص «"يناعملا فورح يف ينادلا ىتجلا" «ءابلا فرح «لوألا بابلا ء۹٠ ١/ :"بيبللا ينغم") :رظنا (؟)

 (رجلا فورح ,84 /؟ :"كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش" .ءابلا فرح .لوألا بابلا ١

 (ةرجهلا لبق ؛؛ةوحن :ت) «يناطُحَقلا ءيئاطلا جرشحلا نب دعس نب هللا دبع نب متاح يدع وبأ (۳)
 :"قشمد خيرات" 0707 /* :"ةياهنلاو ةيادبلا " 786 /؟ :"مّظتنملا" .هئاخسو هدوجب لثما برضي

 0117/١(. :"نيفلؤملا مجعم" ١"

 :تببلا زجعو ناَّطِح نب نارمع هلئاق (4)

 رفاصلا ريفص نم رفنت ءاختف
 :"قشمد خيرات" «هبسنو نارمع رابخآ ٠١/ ٠٠٠١ :"يناغألا) :رظنا.ةبراقتم ظافلأب اضيأ ىوريو

 .(نيعلا فرح ۳ ٩٩

 :ت) يلئاولا هينابيّشلا ءيسودسلا نايبظ نب ناطح نب نارمع كاس وبآ وه "ناطج نب نارمع'و
 :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" ء7 154 ٤/ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ٤۳/ ٤۸١ :قشمد خيرات") .(ه4

 0/١. /ه :"مالعألا" ۲ /ه

 اذإ اهّثإ :لاقيو ءاًريثك نبجلاب فصوت يهو ؛ماعنو مئاعنو تاماعن :اهعمج ؛ٌفورعم ٌرئاط :ةماعتلا (0)

 بورحلا ينو" :هلوق ىنعمف «ةماعن نم نبجأ نالف :لاقي اذلو ءاّدبأ هيلإ عجرتال عضوم نم تفاخ

 يف مكألا رهز «"معن" :ةدام :"ةغللا بيذبت" "معن" :ةدام :"برعلا ناسل") :رظنا .نابج :يأ "ةماعن

 .(ميجلا باب ۴۹ /۲ :"مکحلاو لاثمألا

 (لوأ :ةدام «سورعلا جات «لوأ :ةدام «برعلا ناسل) .هرسف :هلوأتو مالكلا لوأ نم هريسفتل :يأ ()
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 عفد يف اًَدَتْعُم» :هلوقب دعب هب ٌحُوَصُيس ايك اهاّمخأو ءاريإلا عاونأ تفطلأ َداَرأ هنأكف «"”"سوماقلا" و

 . «ةراشإلا فطلأ داريإلا

 ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم هلآ لَم ءاهتيقتَتو اهييذبج :يأ «يناعم حيقنتو :هلوق# 3

 . ها ؛هّميوقت :هريغو باتكلا ريرحت» :"”سوماقلا" يفو ««ينابم ٌريرحتو» :هّلوق هلثمو ءفوصوم ا

 ٍقالطإ نم «ٌتارابعلاو ٌظافلألا اهي ٌدارملاو فورح ا نم هيلع ىنْبت ام :تايلكلا ينابمو
 ال هُبساَنُي امو رمأ نيب عمجلا :وهو ءريظنلا ٌةاعارم «ينابملاو يناعملا» :هلوق يفو لكلا ىلع ءزجلا

 عم ءايلاب اهّمسر سلا يف دوجولا مث [© :نمحرلا] '(ِناَبْسْحي ْرَمَقْلاَو ٌسْمّشلأ) :وحن داضتلاب
 . [7؟ :هط] (َضاَق تنأ آَم ٍضْقَأَق) :لثم ٌةنكاس نوّنلا ىلع ُففقولاو ءاهُقذح سايقلا ّنأ
 «يفوذحمل ٌةَلع هذهو ٌةدّهاشملاو ٌةئَياعملا :نيعلا رسكب «نايعلاك ربخلا ّسيلو :هّلوق# [3]
 ام ُنيِاَعُت روكذملا فيلأتلا ىلع كعالّطا ّدعبو ءبذكلاو ٌقدّصلا ُلمَتْحي ٌربخ هّثلق ام َّنِإ :يأ
 . ©" ط" هقافأ «ناّيعلاك سيل ربما ّنأل ؛ةدهاشملاب هّقّقَتَمو ءكل هيركذ

 E 100 ©" ةزاربطلا"و "محا" اور امم سابتقا مالكلا اذه يفو

 .'زمر" :ةدام «ءارلا لصف «يازلا باب ء١۲٠١ :ص ء'"طيحملا سوماقلا" ()

 ."ةراشإلا فطلأ" :هلوق ]۲٠۷[ مقر ةلوقملا (۲)
 ."ررح" ةدام «ءاحلا لصف ةءارلا باب ٥۵ :ص "طيحملا سوماقلا" ةرفز

 7114/7 :"يناعملا رصتخم" ميلا فرح ء١٤٦1 ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") :رظنا (4)
 .(ريظنلا ةاعارم «ةيونعملا تانسحملا «عيدبلا ملع :ثلاثلا نفلا

 .ةمدقملا ١/ 7١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (5)

 هللا دبع لثسم ةمتث 72١/5 :و 4 :مقرب «بلطملا دبع نب هللا دبع دنسم A ١ :هلتسم يف ن0

 .اعوفرم لَو - يبنلا نع سابع نبا قيرط نم ؛7 4 51/ :مقرب -ُهنَعَهَيإَعَو - سابع نب
 ةمئألا دحأو «يلبنحلا بعذملا مامإ «يلئاولا ينابيشلا ءلبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ وه :دمحأو
 :ص «ىسالسلل "ةعبرألا ةمئألا لزانم" «5 ١/ :"ىلعي يأ نبا تاقبط") .(ه١15 :ت) ةعبرألا

 01 :"دادغب خيرات" 2557 /4 :"قشمد خيرات" ءلبنح نب دمحم نب دمحأ ركذ يف لصق 7

 .(185 7/1١ :"مّظتنملا" ١4/ 38٠١ :ةياهنلاو ةيادبلا

 يبتلا نع سابع نبا قيرط نم :مقرب ؛دمحم همسا نم «فلألا باب 0 :طسوألا مجعملا يف )¥(

 - يبنلا نع سن قيرط نم 1۹٤۳ :مقرب ؛دمحم همسا نم «ميلا باب ٩١ /۷ :و ءاعوفرم -ك-

 .اًعوفرم - يك



 نفت

 يف امك -6- همِلَك عماوج ني وهو «ةئياعملاك ربا سيل» :-ِلي- هلوق نم "امهريغو
 :رعاّشلا لوقل "”ٌنيمضتو «©”'ةيّنْدَللا بهاوملا"

 (©)اًعيَص مك ءار اف وقد دق ام َرصبتف وُنْدَت الأ ماركلا َنبا اي

 سنو ب يوب :ّمَضلاب ٌرقلا «ٌرمَكَسو :هلوق# [3
 َنيعلا َفَصَو هنأكو (2ٌسوماق" هيلإ '"ةفّوَشَتُم ثّناك ام ْثأَر وأ ءاهؤاكب َعّطَقناو ءْثَدَرَب

 نيندعلا رابك نم ؛يماشلا ءّيمخللا ءريطم نب بويأ نب دمحأ نب نايلس مساقلا وبآ :وه ناربطلاو
 :"ةياهنلاو ةيادبلا" ء١۳١١ /۲۲ :"قشمد خيرات" ء119 /16 :"ءالبنلا مالعأ ریس") .(ه۰٣۳ :ت)

 ٤٩(. /۲ :" ىلعي يآ نبا تاقہط" 6

 )١( :مقرب) :"هكردتسم" يف مكاحلاو (5711* :مقرب) :"هحيحص" يف نابح نبا اًضيأ هجرخأو 76٠”7(

 عمجم" يف يمثيهلا لاقو ءيبهذلا هقفاوو ؛"هاجرخُي ملو نيخيشلا طرش ىلع ٌحيحص ٌثيدح اذه" :لاقو
 :"دئاوازلا )١/ ٠٠١١ء ثيدح نم مهلك «حيحصلا لاجر هلاجر" (ةنياعلاو ربا يف باب «ملعلا باتك

 .اًعوفرم “انور - سابع نبا
 یوری ال :لاقو هتک“ سنآ قیرط نم ( ۳ :مقرب) :"طسوألا مجعملا" يف اًضيأ ينارّيطلا هاورو

 :"دئاوزلا عمجم" يف يمئثيهلا لاقو "قوزرم نب دمحم هب دّرفت دانسإلا اذهب الإ سنأ نع ثيدحلا اذه

 )/ ٠١۳ ."تاقث هلاجرو :"طسوألا" يف ينارّبطلا هاور" (ةنياعملاو ربخلا يف باي «ملعلا باتك

 «هقالخأ ميظعو --7- هتقلخ لايك يف ثلاثلا دصقملا «1 57/7 :"ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا" (؟)

 ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش «سابعلا يبأل يهو (اهلامجو هتقلخ لايك يف لوألا لصفلا

 ١514(. :ص «"رفاسلا رونلا" ء١۱۸۹ /۲ :"نونظلا فشك") .(.ه۹۲۳ :ت) يرصملا ينالطسقلا

 تيبلا ىنعم قلعتي نأ :رعشلا يف ٌنيمضتلاو «هيلع ًالمتشم ءيشلا نمض يف ءيشلا لعج ّةغل نيمضتلا ()

 «فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا :ءاتلا باي «84 :ص .تافيرعتلا) .هب الإ حصي ال اًقلعت هلبق يذلاب

 .(داضلا لصف ؛ءاتلا باب ء٩۹ :ص

 باب ء١٤١٠ /۳ :"ةيفاشلا ةيفاكلا حرش : :يف تيبلاو «هلئاق ىلع فقن مو ءطيسبلا نم تيب اذه (5)

 .(لعفلا بصاون باب ۸۳١ /۲ :غئاصلا نبال "ةحلملا حرش يف ةحمللا" ؛لعفلا بارعإ

 ةصالخ" ميلا فرح ٤۳١_٤٤ /4 :"ررّدلا كلمي") :رظنا .نوريثك ةعامج تيبلا اذه نّمض دقو

 .(فلألاو ةزمملا فرح ء١۸4٤ 0

 .("فوش" :ةدام :"حاحصلا" "فوش" :ةدام :"برعلا ناسل") .هيلإ َمّلَطَت :ء ءيشلا ىلإ َفْوَشَت :نم (5)

 ."ررق" :ةدام .فاقلا لصف ءءارلا باي «57 :ص «"طيحملا س ا )0
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 . ةّراح نزحلا ةعمدو هٌةدراب رورّسلا ةعمد ّنأ نم اولاق امل ؛ةدوربلاب

 . "زط" يناعم يف رّيدَتلاو هيف رّكفَتلا :يأ «لّمأتلا دعب :هلوق# [17]

 :ىَمْلَسَو نسحلا ْنَع تْغِمَس ام ْعَدَو ,ىَتسألا ٍهِضْوَر نسخ ْنِم َترَظَن ام ْلُخَف
 رخو نع َكيِنْغُي ام ر مّشلا ٍةَعْلَط يف هب ت تغب اَئْيَش ْعَدَو ت تزطت اَم ذُخ

 ْسِئاَفَنَو داخلا ِةَئِسْلَأ ماَهِب َضاَرْغَأ َنيِفَبَّصُمْلا ٌضاَرْعأ ثحضأ ْدَقَو اَدَه

 .ٍداَسْكْلاِب اهيمَْت مث ءاَهَدِئاَوَف (7بهتنت ْمهيِدنأب ٌةَصَرَعُم مهِفيِناَصَن

 هب ْتّدَقو ههتْلَئأت اذإ وأ «كل هتفصو امك ناك اذإ :يأ .ةحيصف ٌءافلا ؟ْلُخَف :هلوق# 1

 .خلإ ْلُخَق كانيع
 ريثك نم قاس ؟خلإ هضيببت هضييبت َءادتبا هللا ر َرْسَي دقو ال فيك» :هلوق ىلإ انه نم هّنأ ْمّلعا مث

 هله نع الخ قاحلالا ب هتخسن نم َلِقُب ايف «"”حراشلا ِتاقاحلإ نِي هناكو «خستلا نم
 .ملعأ ىلاعت هللاو قدايرلا

 00" ٌسوماق" «سايق ريغ ىلع ساع هځج ءلالا :نسحلا هضور نح ْنِم :هلوق# [116]
 .مهفاف يمال هيف ةفاضإلاف ٌةفص ال ٌدماج مسا وهف

 مالكلا يفو» :" ط" لاق «هریغ نم ىلعألا :يأ ءٌومَسلا نم ٍليضفت لعفا : نمسالاو

 ةفاضإ ةنيرقلاو لك سوفتلا قّلعتو ةساّفّنلا عماجب ضورلاب ةنسحلا هترابع هَ ةراعتسا

 . ريمضلا ىلإ ضورلا

 نأب راعشإلل "فوس' نود نيسلاب ربع اهنإو" :لاقو .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)
 ."برقب لمأتلا دعب لصحي كلذ

 فيس اهب حدم ةديصق نم وهو «فرصتب ماللا ةيفاق ٠۳۳۸ :ص ؛هناويد يف يبنتملا بيطلا يبأل تيبلا (۲)
 رئاس :5 67” ١/ :يوارجلا سابعلا يبأل "ةيبرغملا ةسامحلا" ۲۷۸ ٠١/ :ةياهنلاو ةيادبلا") :يف ايك ءةلودلا

 .(لوألا بابلا ءيرعلا رعشلا باوبأ 760 /7 :يمشاهلا ميهاربإ نب دمحأل "بدألا رهاوج" ءحادمألا

 "بهن" :ةدام ؛"طيحملا سوماقلا" "بهم" :ةدام «"برعلا ناسل') .ذخألا :باهتنالا نم ءذخأت :يأ (۳)

 . (ه۸۸١۱ :ت) يفكکصحلا نيدلا ءالع :يأ (4)
 نسح" :ةدام ءءاحلا لصق «نونلا باب ء۱۱۸۹ :ص 'طيحملا سوماقلا" (۵)

 .ةمدقملا ١/ 7١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()
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 ّيروصلا َنسحلا عد :ىنعلاف ءاحلا َمضب هنآ ٌرهاَظلا «نسملا نع :هلوق 1
 .7"" .ها .اًردق ىلعألا "”حرشلا اذه ضور ِنْسُح ىلإ ٌرَظناو ءٌسوسحملا

 "ينبو 7”ىيل" ك ٍتاروهشملا برعلا تاقوُشعَم نم ٌةأرما 4'ىملس"و :هلوق# [17]
 دارملا امّْنإو «ّيمّلعلا ىنعملا اهب ُدارملا سیلو "رع" و "7 ةّيم"و 90 ةئييب"و 7” ىدعس"و

 ءميرك ىنعمب ٌمتاح نالف :ُلاَقْبف مركلاب "متاح" راهتشاك نسحلاب اهراهتشال ٌيفصولا
 .ليمج لاو لاما عد :ُدارملاف

)00( 

 ةفز

22 

(£2 

(0) 

(0 

00 

(A 

 ."راصبألا ريونت" حرش "راتخملا ردلا"

 .ةمدقلا «ب /7 :ق «"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح"

 ةبحاص «ةعيبر نب بعك ينب نم ء(ه58 وحن :ت) ةيرماعلا دعس نب يدهم تنب ىليل كلام مآ

 308/4 :ةلاّشك اضر رمعل "ءاسنلا مالعأ" ۲٤۹/٥ :"مالعألا") .حوَللا نب سيق "نونجملا"
 9١7(. /ه :"يخونتلل :'ةركاذملا رابخأو ةرضاحملا راوشن* ء١١٠٠ ١/ :يناهبصألا جرفلا يبأل 'يناغألا"
 ردلا ۲۷٠/٤ :"ءاسنلا مالعأ) .(هه4 :ت) حيرت نب سيق ةبحاص «ةيبعكلا بابحلا تنب ىنبل

 0779/0 :"مالعألا" 457 :ص ءزاوف بنيزل 'رودُخلا تاّبر تاقبط يف روثنملا

 بسنت يتلا ىدعس )١( :وحن «ةبحملاو قشعلا ةصق يف نهلك ترهتشا «ىدعس مساب ةوسن ةدع كانه

 بقلملا «يلولسلا زيزعلا دبع نب كلملا دبع اهاوبي ناك ءرهزأ تنب ىدعس (۲) .ةيهاتعلا يبآ ىلإ

 ليقع نب كلام ةقوشعم ىدعس )٤( .اهموق نم ّىتق ىلإ بسنت يتلا ةيدسألا ىدعس (7) ."بيون"ب
 "ءاسنلا مالعأ") :رظنا .ةعيبر بأ نب رمع عم ترهتشا يتلا نامحرلا دبع تنب ىدعس (5) .يرذعلا

 ۲٤۲_۲٤۳« :ص ."رودخلا تاّبر تاقبط يف روثنملا ردلا" ء1417_147//؟ :ةلاّكك اضر رمعل

 :يكاطنألا دوادل "قاشعلا رابخأ يف قاوسألا نييزت" ءالؤ ١٣١ 3٠١/10 7١/ /۳ :"يناغألا"

 rv) ااا

 نب ليمج عم اهرابخأب ترهتشا (ه47 :ت) ةرذع ينب نم ةرعاش «ةيرذعلا ةبلعث نب ابح تنب ةي
 بحلا" ء۷٥ /1۹ :"قشمد خيرات" ء۳٤ /۲ :"مالعألا") .اهموق نم وهو «يرذعلا رمعم نب هللا دبع
 .(۷۹ :ص ءزاوف بئيزل "روثنملا ردلا" غ6 ١ :ص ءاشاب روميت دمحأل "برعلا دنع

 ين عم زابخأ ا«تاليمفا نم ءةرعاش (ه184 وحش :تر) ةيرقلا صاع نب سف ني الط تشب هين
 'قاشعلا رابخأ يف قاوسألا نييزت" ء١١۳٠ ١/ :"ءاسنلا مالعأ" "47 /9/ :"مالعألا" .رعاشلا ةمرلا

 ٤/ ١١(. :"نايعألا تايفو" ۲٠۹ /۱ :يكاطنألا دوادل

 ريتك" عم رابخألا ةبحاص (ه١۸ :ت) ةيرمضملا ةيرافغلا ةيبجاحلا سايإ نب صفح نب ليم تنب ةّرع
 :"تايفولاب يفاولا" ۲۷۸ /1۹4 :ركاسع نبال "قشمد خيرات") .رعاشلا "يعارُملا نمحرلا دبع نب

 .(۲۲۹ ٤/ :"مالعألا" ۲۷۷ :ص ةلاّحك اضر رمعل "بحلا" ءال١ ٠
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 -سمّشلا ٌةعلط نأ :ىنعملاو روم أتم ؛َكْبيْعُيام»و ٌمّدقم بخ «ةعلط يف :هلوق» ]17۸[

 عماجب سمّشلا ٌلزنم هباتک لز "لحرب ىّمسملا بكوكلا روُ نع كيفكي - اهعولط :يأ

 وکی ال هب ءادتهالاو نممشلا رون نأ كش الو ."لَحُز" َه ةلزنم هّريغ لرو «لکب ءادتهالا

 .بكاوكلا نم اهريغل

 رت ىلع ٌرعاّشلا اهَعَمَج ءْمِبّسلا يه يتلا ةراّيّسلا بكاوكلا ٌدحأ لاو

 :(”هلوقب ءامس يف بكوك لک «تاوامسلا
 (9ذاقألا َةراطُعل ْتَرَماّرَتَ نک و فرو قرش لكر

(Mn r 

 ىلإ باتكلا فصو نع لاقتنالا هب َداَرأو هثركذ يذلا اذه لَم :يأ «اذه :هلوق# [154]
 :ناّسْلا هوجو يف ' . نوربغملا نامزلا داخ هب عسي اب رارغ الا مدع ىلع هيبنتلا

 هيد هنإامؤلو اًدَسَح اَههجَول د َنْلُق ءانسخلا "رئاَرقك

 فرط ركذ 21 ١/ :"راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا" :هباتك يف يزيرقملا نيدلا يقتل تيبلا لعل 1
 ىلإ سَ امم نالْجَعلا ةطقُل") :يف "يزيرقملا' ىلإ اًبيوسنم يجونقلا نسح قيدص هدشنأو كالفألا ةئيه نم
 نودب يعاقبلا نيدلا ناهرب هدشنأو (كالفألا ةئيه نم فرط ركذ 175 :ص «"ناسنإلا ةجاح هتفرعم

 الملاو ١4( ىلإ ٠١ :ةيآلا ,ريوكتلا ةروس ۲١/ ۲۸١ :"روسلاو تايآلا بسانت يف رردلا مظن") :يف ةبسن

 .(سماخلا لصفلا «لوألا بابلا «لوألا مسقلا ؛١٠ 7/١ :"افشلا حرش) :يف يراقلا يلع
 نيدلا يقت يديبعلا ,ينيسحلا رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ وه "يزيرقملا نيدلا يقن"و
 تارَّذَش' ۲ :"عماللا ءوضلا" ۲٠٠/٠١ :"ةرهازلا موجنلا") (ه١٤۸ :ت) يزيرقملا

 .(۱۷۷ ١/ :"مالعألا" ۳۷١ /۹ :"بهذلا

 دهاشلا .رمقلاو دِراطُعو ةَرهْزلاو «سمشلاو ؛خيرملاو ءيرتشملاو :لَحّر :اذكه تارايسلا بيترت (؟)

 تاوامسلا يف اهعوقو بسح اهبتر تارايسلا ءامسأ نأ تيبلا يف
 .ةمدقملا ء١۲ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 "ريغ" :ةدام :"برعلا ناسل') .هب ّحَّطلو رابغلا َراَن :رْيَغَو لجرلا َرَبْغَأ نم ءرابغلا َنورثنملا :نورتقملا (4)
 ."ربغ" :ةدام :"طيحملا سوماقلا"

 .("ررض" :ةدام «"رينملا حابصملا' ؛"ررض" :ةدام ؛"برعلا ناسل") .اهجوز ةأرما :ةرضلا عمج (5)

 بيطخلاو يقّهيَبْلا هدشنأو ا اًدَسَح" :ظفلب ٠٤١١ :ص «"هناويد" يف يلؤدلا دوسألا يبأل تيبلا (5)
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 . مدلاو حب نچ ١ صرع عم صارخا .هلوف زر" لاو دملا لع :نيعلا رسكب ضرع مج €ضارعأ :هلوق 31

 :ضارغألاو . "يلب ةيبشت وهف «ىحضأ ٌربخ «ضارغألاك :يآ €ضارغأ :هلوق» | 3
 ضارعأ كلذك ءماهّسلاب ىَمْرُي ضَرَعلا نأ امكف ءماَهّسلاب ىمْرُي يذلا فدهلا وهو «ٍضَرَغ ٌعمج

 َنيِذَلاَو)ل ىلاعت لاق يك حئابقلا ةبسن يف ىمّرلا ٌلامعتسا َعاَشو «بذاكلا لوقلاب ىَمْرُت نيفّتصملا

 . [57 :رونلا] (ِتَئَصْحُملأ َنوُمْرَي َنيِذلأَو) ١[ :رونلا] (ُْهَجرَأ َنوُمَْي
 حيبقلا مالكلا هيبشت يفو "ر" "غ راضملا ٌسانجلا ضا رغألا و ضا وعلا نيبو

 ءلكب رّرَّشلا لوصح عماجلاو ءةنسلألا ىلإ اهتفاضإ ةنيرقلاو ءةيحيرصت ٌةراعتسا ماهّسلاب

 لغلا كرت ىلع ثحلا ١ /9 :"ناهيإلا بعش") .يسْبَعلا دمحم نب هللا ديبع ىلإ اًبوسنم يدادغبلا

 نبا ىلإ ناكّلَح نبا هبسنو (ةمدقملا "5 :ص :"هيلإ دنسأ ايف يعفاشلاب جاجعتحالا" ةلئسم ءدسحلاو
 .يلؤدلا دوسألا يبأ ىلإ بسنُي هنأ حيحصلاو «(ءايلا فرح ٦/ ١١ :"نايعألا تايفو") يمورلا

 .(ةثم حلا دعب قرعبسلا دهاشلا .بصاوتلا :8//0519 :"برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ")

 (ه59 :ت) ينانكلا ودا لدنج نب نايفس نب ورمع نب اظ دوسألا وبأ وه "يلؤدلا دوسألا وبأ"و

 ءايلعلا خيرات" ٤ ١ : "ءابدألا مجعم" ١١/ ٠۲١ :"ةياهنلاو ةيادبلا“) .وحنلا ملع عضاو وهو

 ۲۳١١(. /۳ :"مالعألا" 1٦٤ :ص «يخونّتلل "نييوحنلا
 نم «لاذلاب "ميمذل" بلعث هاورو" :الاقو «مامد :هعمج «حيبقلا :"ميمدلا" :هديس نباو روظنم نبا لاق

 لادلا لصف ؛ميملا فرح 2708/17 :"برعلا ناسل" ها "هيلع كلذ در .حدملا فالخ وه يذلا ٌمذلا

 ."ممد" ةدام ءميملاو لادلا «لادلا فرح ۲۸١ /۹ :"مظعألا طيحملاو مكحملا" "ممد" :ةدام ةلمهملا

 رضيال اذهو «ميمد اههجو نإ :-نهضغبو نهدسحل -اه نلق ءائسحلا رئارض نإ :تيبلا ىنعم

 لوقب ناسنإلا رتغي الأ بجي هنأ تيبلا يف دهاشلا.نيدساحلا دسح ىتفلا اذه رضيال كلذك ءاههجو

 .نيئعاطلاو داسحلا

 .ةمدقملا ء”7 ١/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 :يناديملا نمحرلا دبعل ةيبرعلا ةغالبلا) .هبشلا هجوو هيبشتلا ةادأ هيف تقذح ام وه :"غيلبلا هيبشتلا" (؟)

 دمحأ ديسلل "ةغالبلا رهاوج' «ىلوألا ةلوقملا «ليثمتلاو هيبشتلا :يناثلا لصفلا «نايبلا ملع ء١ا/ا“ /7

 (هيبشتلا تاودأ يف سماخلا ثحبملا «هيبشتلا يف لوألا بابلا .نايبلا ملع ۲۳۷ :ص «يمشاها

 «براقتم فرح يف الإ ناتملكلا فلتخت ال نأ وهو «عراضملا سينجتلا"ب ىمسيو "عراضملا سانجلا" (*)

 دودحلا يف مولعلا ديلاقم مجم" ءءاتلا باب ء٤۷ :ص :"تافيرعتلا") .سانجلا ماسقأ نم وهو

 .لصف «عساتلا بابلا ء١ م :ص «يطويسلل "موسرلاو

 .ةمدقملا ١١/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)
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 ةيبشت ّنكل «ماهّسلاك يه يتلا ةنسلألا :يأ هّبَشملا ىلإ هب هّبَشملا ةفاضإ نم َنوكي نأ ُلَمَتْحُيو

 .لَمأَت ءاهب ةنسلألا هيبشت نم ٌرهظأ ماهّسلاب مالكلا

 :يأ ءٌسيفن ٌءيش :ُلاَقُي ءةسيفن عج شسئافّتلا «خلإ مهفيناصت شسئافنو :هلوقط 3
 .ٌبُغْزيو هيف سف انتي

 ىلع وأ "ىحضأ" مسا ىلع فطعلاب ٌعوفرم ءفوصوملا ىلإ ةفّضلا ةفاضإ ْنِم وهو
 ديخ هنأ ىلع ٌبوصنم ءاَّرلا ديدشتب ؛ًةَضّرعُماو ءلاحلل وأ ٍفانئتسالل ٌواولاو ةّيئادتبالا

 نس «مييديأب َة ةبوصنم : :يأ «هب ولعت «مهيديأبالو املا حا لع عوفرم وأ '"ىحضأ"

 'ًرهظأ" ىنعمب ' 'ضرعأ" نة ءازلا حقب وأ هثبصن :يأ هل َةَض رع يلا تلعب :مهيوق
 ٌةيلاح-م ولعملل ءانبلاب ُداَّسحلا :يأ_(ٌبِهَتَْت» ةلجو ءداكحلل ريمضلاو ا َءَرَهَظُم :يأ

 .اهّمذ وأ اهرجه نع ٌةيانك داسكلاب اهّيمرو «لاح هه رحمو ربا يه وأ «ربخ دعب ٌريخ وأ

 ءاهوُمُذَي مث 5 ءاهب نوعفتنيو اهّدئاوف َنوُبهَتْنَي لب ءاهنع َنوُنَْتْسَي ال داسا نأ ىنعملاو

 . ٌةدساك ٌةعلس اهثإ :نوُلوقيو

 اوُفْحَصَو ٌمْوَق لاوفألا َفْرَح ْمُكَو هِلْفَعب امالك يِوارلا دَسْفأ ْمَكَف
 ° فّبَممُمْلا ةذرُب ل ٍءْيَشِب َءاجَو اَريَقُم نْعَمِل ىحضأ خبات ْمَكَو

 َنيِفِبَصُمْلا نم َنيِْرَحُمْلا ب ير ٍجَردُي ْنَأ اذه نم يِدْصَق ناك اَمَ
 ِناَرغلا ِءاَجَر عم ءةَحيِحنملا عوُرُقْلا ُظْفِحَو ةحيرقلا ضار ُدْصَقْلا لب ؛َِفَْومْلاَ
 .ٍناَوْخِإْلا ٍءاَعُدَو

 ٌقيَدَصلاو ءبسشلا ني حألاو ءءادّتلا ٍةادأ فذح ىلع ىدانم (ملعلا اخأ :هلوق |[
 . ُريخألا :ٌدارملاو ."”سوماقلا" يف اك ٌبَحاّصلاو

 «يكبسلا نيدلا ءاهب هدشنأ اهك ءةبسن نودب هركذ هدشنأ نم لكو ؛ليوط ثحب دعب هلئاق ىلع رثعن ملا )١(

 ءاهبل "حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورع”) :رظنا .هلئاق نييعت نودب ٍلفذاشلا بهاوملا وبأو

 مكح نيناوق" «حارفألا سورعل فنصملا ةمدقم «يناعملا ملع لوألا نفلا ءالا“ ١/ :يكبشلا نيدلا

 (مكحلا عاونأل عماجلا باتكلا ۸۷ :ص «يلذاشلل "قافآلا عيمجب ةيفوصلا ةفاك ىلإ قارشإلا

 ."وخأ" :ةدام :ةزمهلا لصف ءءايلاو واولا باب ؛.1768١ :ص :"طيحملا سوماقلا" (؟)
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 عدلا ُبِجوُي امل اًنسا ٌُبيعلا َلِعُج نإو «هلوعفم ىلإ ٌفاضم ٌردصم «بيعب :هّلوق# []
 0 «بيع ركذب :يأ ءِفاَضُم ريدقت ىلع وهف

 اهب وأ نوذلا رشكب «ٍتصم :هلوق# []
 ر ٌةَيلاح ٌةلمج € قت لو :هلوق [ 31

[YY]وأ ءّلاح وأ ٌةيناث ةفص «فَرْعَثا ةلجو ءاز ل ةفص ينوطسب اطعم 4هم :هلوق)  

 . «ةلز» ل ٌةفص ةلمجلاو فرع د ب قلعت «هنمال

 وه امك ٌربخ اهّدعب ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف ريثكتلل ٌةّيربخ 4ْمَكَف :هلوق# [3
 . ْمَهْفاف هلوعفم َلَحأ ٌدَعَمُم ّلعف اهّيِلَو اذإ ايف ةدعاقلا

 . 9"ط" داسفإلا يف ٌهلآلا وه هّلقع ّنِإ :يأ «ةلآلل ٌءابلا هلقعب :هلوق [3
 ةفيحّصلا يف أطخلا :فيحصتتلاو ءئييغّتلا :ُفيرحتلا 6 ْمَكو :هلوق» 0
 يف أطخلا :فيرحتلا» :””اًيركز يضاقل" ل "ّيقارعلا ةّيفلأ حرش" يف نكل ؛"ٌسوماق"

 .ها «بارعإلا يف اطخلا ل ل
 ك ةئيلا يف ٌفالتخالا ّنوكي نأ وه :فيرحّتلا ٌسينجت » :"”دْيَسلا تافيرعت" ينو

 ها"ىقتأو ىَقْنأ" ك َةَطْفُن ٌقِرافلا ّنوكي نأ :فيحصتتلا ٌسينجتو «"وَرَبو درب"

 .ةمدقملا «؟ ١/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 .ةمدقملا ١/ ١١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۲)

 مك هددعلا ء١٤١٠ /۳ :"كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت") :ةدعاقلا هذه رظنا (۳)

 .(دعاوقلاو ددعلا ۴۷١ /۲ :"ةيبوعلا ةغللا دعاوق يف حضاولا وحنلا" ءاذكو نّيأكو

 .ةمدقملا ١/ ۲١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)
(o)لصف ءاقلا باب ء٦ :صو «فرح :ةدام ءاجلا لصف ءءاقلا باب م٠ ا ."طيحملا سوماقلا"  

 "فحص" :ةدام ؛داصلا

Paفرصتب «فّكصملاو َناّكّللا ةءارقب عيمستلا 2/8 /7 :يقارعلا ةيفلأ حرش حرشب "يقابلا حت » 
 يعقاشلا يرصملا يراصنألا مالسإلا خيش E يضاقلل وهو

 ء۱۹۸/۱:"ةرئاسلا بکاوکلا" ۱۷۲ :ص «"رفاسلا رونلا" :(كلذ ريغ :ليقو ف١۹۲ :ت)

 ةرصبتلا"ب ةاّسملا يقارعلا ةيفلأ هب حرش ء(١/١١٠ :"نونظلا فشك" 185/٠١ :"بهذلا تارّدش"

 .(ه5٠8 :ت) يقارعلا ظفاحلا نيدلا نيزل "ةركذتلاو
 .ءاتلا باي ءاله :ص :"تافيرعتلا" (0)
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 ىلع لوعفملا مّدقتل ةيوقّتلل ٌةدئاز «ىنعل» يف ُماللا اّيَعُم ىتعل ىحضآ :هلوق 3
 ببسب ىنعملا ألا وو رسا نع تشق «لعفلا ىلع ٌلومح ّلماعلا نأ عم «هلمياع

 . فلوملا ودع خساتلا :ُّلاَقِي ام ىنعم اذهو ةدكَوُم «خلإ ءاَجو» ٌةلمجو «ظافلألا هرييغت

 . فيلأتلا :يأ اذه نم :هّلوق# [15]

[1A]يأ ءىصحلاب حيوا تَجَرَد) 00 بوماقلا" يفو ير :يأ « َجَرْذُي نأ :هلوق# : 

 .اًديدش اًيرج هيلع ٌتَرَج

 اهيلع 7ٌقَلْطَُي ٌثيحب ةريثكلا ءايشألا لعج : :27ُفيلأتلا «نيفّلؤملاو نيفّئصملا نم :هلوق# [1]

 ييلأَتلا ٌنوكيف هيلعو ءال وأ رخاتلاو مدقتلاب ضعب ىلإ ٌةبسن اهضعبل ناك ٌءاوس ءدحاولا مسا

 .مضلا ٌقأطم هلأل ؛فينصتلا نم معأو : لق دّيَسلا تافيرعت" ها بيترتلا نم (”عأ

 )١( جرد" :ةدام «لادلا لصف «ميجلا باب ء1۱۸۸ :ص «"طيحملا سوماقلا" ".

 ."فيلأتلاو فلأتلا" (ءاتلا باي ۷١« :ص) :"تافيرعتلا" :يف (۲)

 «ةيملعلا بتكلا راد :ط 5٠: :ص «"تافيرعتلا") :رظنا ."قلطي ال ثيحب" :"تافيرعتلا" خسن ثالث يف (۳)

 «ةليضفلا راد :ط «46 :صو ءرشانلا فارشإب ءاملعلا نم ةعامج :قيقحتب ءم19417“ /ه14017" «توريب

 نودب ثارتلل نايرلا راد :ط ء١۷ :صو «يواشنملا قيّدص دمحم :قيقحتب ةعابطلا نس نودي «ةرهاقلا

 نيتخسنلا يف ايك ."قلطي ثيحب" :حيحصلاو ءأطخ وهو (يرايبألا ميهاربإ :قيقحتب ءةعابطلا نس
 :ط 217١ :صو م1988 -توريب «نانبل ةبتكم :ط 22١ :ص ؛"تافيرعتلا") :رظنا ءاف نييرخألا

 .(يولؤاتلا فسوي دمحم يتفملا خيشلا :قيقحتب ؛ةعابطلا نس نودب «دنبويد ؛ةمألا هيقق ةبتكم

 :" «40 :صو «ةيملعلا بتكلا راد :ط «50 :ص ؛"تافيرعتلا" :رظنا ."مهأ" :اهل ةثالثلا خسنلا يف (4)

 ءاه نيتخسنلا يف اك "معأ" :حيحصلاو «فيرحت وهو (ثارتلل نايرلا راد ۷١ :صو ءةليضفلا راد

 .(ةمألا هيقف ةبتكم :ط ء١٠٠١ :صو «نانبل ةبتكم :ط ١١« :ص «"تافيرعتلا") رظتا

 (نانبل ةبتكم :ط «ءاتلا باب ء١١ :ص ٠"تافيرعتلا" (۵)

 "ةيفلألا حرش يف اهب ةيفولا تككذلا") :رظنا ءمهريغو «يراصنألا ايركزو «يواخسلاو يعاقبلا :هلئاق (7)
 3١ /* :يواخسلل "ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف" ؛ثيدحلا بلاط بادآ 8/7 :يعاقبلل

 بلاط بادآ 2177/7 :يراصنألا ايركزل "يقارعلا ةيفلأ حرش يقابلا حتف" ؛ثيدحلا بلاط بادآ

 .(ةمدقملا «؟١/54 :يوّمحلل "رتئاصبلا نويع زمغ" ؛ثيدحلا
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 «هريغ مالك ْعَمْحي ْنَم نم ُفلْؤملا قو «ةدح ىلع يفنص لک لنج :فينصتلاو

 فئصملا مساب ىلوأ مّلِعلا عض فاو :©0لْيِق ام ىنعم وهو «هراكفأ تاَرَكَتبُم ْعَمِخَي نم :فتصملاو

 هئمو ها E :ةضايرو اًضاير رهملا ضار» "سوماقلا" يف €شضاير :هّلوق» 1

 نم اهيف امل للذتو ٌركفلا ٌضْوَرُي يتلا :يأ» :7"ُيِروَشنّشلا' لاق «ةضايّرلا لئاسم :مُهوق

 . لمعلا ىلع نيرمتلا
 مُهوق هنمو هرئبلا نم ُطْبْبَتْسُي ام ْلْوَأ :ةحيرقلا» :"حاحضصلا" يف «ةحيرقلا :هلوق# [3

 طابنتسالا هلآ انه اهب ٌدارملاو .ها «عبطلا ةدؤَجسب ا طابنتسا ُداَرُي ٌةدّيج ةحيرق :نالفل

 ٠ “رها :يهو

 . «نارفغلا» ىلع ٌفطع ©« ءاعدو :هلوق# [ 13

 زمغ' «ةمدقملا أ ٠"/ :ق ١/ :"رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا") :رظنا ءيوّمحلاو يلعبلا هركذ (1)

 .(ةمدقم ۲۹ ١/ :"رئاصبلا نويع

 باتك ء٤۲ ٤/ :"ریدقلا حتف") :رظنا «مهریغ و میجن نبا نیزو ؛جاحلا ريمأ نباو مايها نبا هلئاق (؟)

 نويع زمغ" .قالطلا باتك ء١٠٠٤ /۳ :"قئارلا رحبلا" ءةمدقملا ء١٤ ١/ :"ريبحتلاو ريرقتلا" «قالطلا

 . (ةمدقملا 754/١ :"رئاصبلا

 ."ضور" :ةدام :ءارلا لصف «داضلا باب ء٤1 ٤ :ص :"طيحملا سوماقلا" (۳)

 يرؤشدشلاو .باسحلا يف ةضايرلا لئاسم باب «۷۷ ١/ :بيترتلا باتك حرشب بيجملا بيرقلا حتف يف (4)

 :ت) يعفاشلا ,يرهزألا ءيروشنّشلا ءيمجعلا يلع نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نيدلا لامج وه
 ةّيده ء1587/7 :يئاوحلاو حورشلا عماج ,«786 /؟ :نيفلؤملا مجعم ء۲۸ ٤/ :مالعألا) ( ه4

 ١/ ٤۷۳( :نيفراعلا

 يأل وهو "حرق" :ةدام .فاقلا لصف .ءاحلا باب 0147/١ :"ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا" (0)

 لهأ نساح يف رهدلا ةميتي") .(ه۳۹۳ :ت) َنارافلا ّىكرتلا ٌيرهوجلا دامح نب ليعايسإ رصن

 .(١1١ا/1 /؟ :"نونظلا فشك" ٤/ ٤٦۸ :يبلاعثلل :"رصعلا

 (ةمدقملا ء١٠١٠ ١/ :"ف") .ًاطحخ وهو (ملعلا ةدوجمب) :"" يف (5)



1A۲ 

 َءاَه نإ ٍلوُبقْل ُهَنوُقلعَيَسُف ,قاَيَح َلاَح ُهْنَع َنيِدِساحلا ٍضاَرغِ نم ّيَلَع اَهَو
 :"ليق اَمُك ياو َدْعَب َلاَعَت

 بذ ام ادق اخو اأ قلا لطف ٌركْنُب ىَقْلا ىر

 بلا ەي ااھئك خت ىلع نزلا هب
 اَذإ اَهيِف َرْكِفْلا ثلمعتسا َقِئاَقَدِ اًرِهْظُم ّنَمْلا اذه ٍتاَمهمل ذم الوم كاهق

 َفطْلَأ ٍداَريإلا عْفَد يف اًدوقغُم ق ةراَبعلا ٌرَجْوَأَو «ِلاَوْقَأْلا حجزأ ابَرَحَتُم نج يللا ام
 َمهَف الو هل َعالَطا ال يح ف ْنَ ْنَم ُهَبِسَح ُهَبِسَحَف ءليلَذ ؤأ يک ي تا ؛ةَراَشِإلا
 ىََه اَمَو ءاَفْرَح ؤأ ٌةَمِلُك "ٌفْئَسُْمْلا" يلع َحَرَش امل اًعْبَت ُْتْرْيَغ ایرو ليلا ِنَع ًالْوُدُع

 .ىَقْخََو يرظت ْنَع قت ةن كلذ نَا

 «امد وأ ءسأب ّلَعامو :يأ «يفوذحم ]دتبم ريخ «َلع»و دفان (ام» (ٌلعامو :هلوق 1

 . ةيخلا ؛ٌلعدو ًأدتبم ٌةيماهفتسا
 ليلد وهو هاَنت ام ٌقوف هاطعأو «هءاجر ىلوملا َقَّقَح دق «لوبقلاب هَئوُقلَتيَسَف :هّلوق# [3

 . اًريخ ارجو «ىلاعت هللا َيَحَر هضالخإو هقدص
 باشا :لصألا يف وهو لَو ٌلوعفم «ىتفلا»و ٌةْيملِع :ىأَر 4ىتقلا ىَرَت :هلوق# [150]
 ال ام ٌراكنإلا نأ ُدِرَي الو ٌةَّيرصب وأ ٍناث ٌلوعفم «ٌركدُي» ٌةلمجو ءصخشلا ٌقّلطم :انه هب ُدارملاو
 ال لاح «مِكْنُش ٌةلمجف ٌةّيرصب ْتَلِعُج اذإ هّنأ ىلع «هتارامأ ُكَرْدُت دق هّنأل ؛رصبلاب ُكَرْدُي
 . ْمَهْفاف ءكلذ َدِرَي ىّتح اه ٌلوعفم

 . هلجأل ٌلوعفم "!نيعلا ٌرومهم ©اًمؤل :هلوق# ]١1[
 .©ةدئاز "اذ" دعب "ام" نأ :ةدعاقلاو «َتاَم :يأ ْبَهَد ام :هّلوق 1

 'لوكشكلا" «ةلمهملا نيعلا فرح ١//1*5« :"علاطلا ردبلا") :يف نيتيبلا رظناو «هلئاق ىلع فقن مل )١(

 .(ةرثؤم ظعاوم ء١١ /۲ :يلماعلا نيدلا ءاهبل

 نيع ةزما تناك نإف ؛ةزمه هلوصأ فورح دحآ تناك ام _ نييفرصلا _ دنع وه :زومهملا (۲)

 ملع" ميلا فرح ء4٠٠1 /۲ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") .نيعلا زومهم ىمس ةملكلا

 (لعفلل سماخلا ميسقتلا ؛ةمدقملا ۲۸ :ص «يوروكاكلا دمحأ تيانعل "ةغيصلا
 ينغم" «ةدايزلا فورح «فورحلا مسق ٤/ ٤٠١ :"ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش") :ةدعاقلا هذه رظنا (۳)



 ام

 "م" ها "" سوماقلا" يف امك ةموصخلا :وهو «جاجللا نم ميجلاب 2 :هلوق# [15]
 . "زط" ءابلاب هاّدَعف "دشا" ینعم هتکضو

 . 9"'دّيسلا تافيرعت" هتباصإ يف داهتجاب ءيشلا ٌبلط (صرحلا :هّلوق
 ا ْتَجرخأ ٌةفيطل ٌةلأسم يه :ةبكّتلاو ««صرحلا» ب ٌقّلعتم «ةتكن ىلع :هلوق# ]١[

 رثاتل ةمكن ٌةقيقدلا ٌةلأسملا تّيَمُسو ءاهيف َرَثأ اذإ :ضرأب هحمر تكن ْنِم ءركف ٍناَعمإو رظن

 . "ديس" اهطابنتسا يف رطاوخل ا
 .اهتباتكُديرب يأ هتكنا ل ٌةفص وأ هرورجملا ريمضلا نم لاح 4اهييكي :هلوق) ]1411

 E ٍلعف مسا (كاهف :هلوق# [1513]

 نم ىلوأ وهو «كاّرهظم» :هِلوق ةنيرقب لعافلا مسا ةغيصب رسكلاب كاَيْذَهُم :هلوق# 3
 ُماَللاو هلوعفم «تاّئهل» :هلوقو «ُحالصإلاو ُةيِّتلا :ٌبيذهتلاو ءاًملكت ُلقأ هّنأل ؛حتفلا

 هلی می ام گوش مم عمج وهو «ةيوقتلل
 ءانتعالا ىلإ ًةراشإ امهم َدَبَع «ناتدئاز ٌءاَنلاو ٌنيَسلاف ءُتْلَمْعَأ :يأ 4ٌتلَمْعَتسا :هلوقل [ 3
 60" داهتبالاز

 . "طط" اهريرحت يف :يأ «اهيف :هّلوقإلل 3
 ناّتجماو ناك راتتسالا ىلع ّلُدَت ُةداملاو هيَمْلَظب ءايشألا َرََس :يأ «نَج :هلوق# 3
 «هيف ةكرحلا ةّلقل ٌمهفلا وُكْرَي هيفو ابلاغ راكفألا ّلحم هنوكل َليَثلا صحت اّنإو «ةّنجلاو نينجلاو

 .(ميملا فرح «لوألا بابلا 147/١ :"بيبللا

 ." ج" :ةدام «ماللا لصف «ميجلا باب ء7 ه٠ :ص ."طيحملا سوماقلا" )١(

 .ةمدقملا ءب /۲ :ق «"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (؟)

 .ةمدقملا ۲۲ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 .ءاحلا باب ۱۱٤ :ص «"تافیرعتلا" (4)

 .نونلا باب ٠۳۱١ :ص تافیرعتلا" ()

 .ةمدقملا ء77 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 .ةمدقملا ء7 37/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۷)



 ق2

 :هلا هجر" يكبسلا جاتلا" لاق اك لئاسملل ريرحتلا يف رهسلاب "نولي ءاهلعلا ٌةداعو - م د ا . ةر

 "قاع بْيطو ةيناغ لصَو نم يلذلآ مولعلا حيقنتل يِرَهَس

 يقاس ةَماَدُم نم ْعّلبأ نهذلا يف ٍةَصيِوَع لح اَبرُط يليامتو

 قاّمُعلاَو «ءاكودلا نم ىهشأ اهتاَحفَص ىلع يمالقأ ٌريرَصو

 “يقاروآ نع َلْمَرلا يقلأل يرفت 2 اهُقُدِلةاَتفلارئئْنِمَّذلآو
 :"طيحملا سوماقلا“ وذل" :ةدام : "حاحصلا") :رظنا ؛حيحص اهالكو (نوُذتلي) "م ا و "ب 1 ف 0(

 :"ف") .(ةمدقملا ۲۲ )١/ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" :يف ال قفاوملا وه هانتبثأ امو ل :ةدام
 (ةدايزب «ةمدقملا ۸/1 ١«

 وبأ حاتفلا دبع ةمالعلا اهركذ دقو «هرعش يف الو هتجرت رداصم يف يكبسلا ىلإ تايبألا هذه ةبسن دجن ل (۲)
 (.يرشغمزلل تايبأ «يئاثلا بناجلا ء۱۹ :ص ؛"ءايعلا ربص نم تاحفص") :هباتك يف -هللا هح رس ةّدغ
 :"فاشكلا" :هريسفت رخخآ يف هل ةروكذملا ةمجرتلا يف ءيرشخمزلل ةّوزعم اهتدجو تايبألا هذه" :لاقف

 ةنس وتلا يقوسدلا رافغلادبع نب ميهاربإ خيشلا اهبتك يتلا (فلؤملا ةمجرت نم ةذبن ء"*4/4)
 ىلع هتيشاح يف ه١١١ ةنس ىوتملا يواطحطلا دمحأ هيقفلا ةمالعلا ركذ دق" :لاق مث "ه١

 نبا هعباتو ءيكبسلا جاتلا ىلإ اهازعو «ىلوألا ةعبرألا تايبألا (ةمدقملا ء77 /1) :"راتخملا ردلا"

 .'ملعأ ىلاعت هللاو ؛هبشأ هبولسأو يرشختزلا رعشب يهف ءاهب لّدَمت يكبّشلا جاتلا لعلو «نيدباع
 ىلإ بسن ام ء157 :ص) :"هناويد" يف يهو ءيعفاشلا مامإلا ىلإ اًضيأ تايبألا بسنتو :لوقن

 نيدلا جات «يناكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع رصن وبأ وه "يكبّسلا جاتلاو" .(هريغو يعفاشلا
 .(هالالا :ت) يكبسلا

 ىلإ همضو «هقنع نم هقنع ىندأو «هقنع ىلع هيذي لعج اذإ :اًقانعو ةقن ةقناعم هقناع نم «ةقناعملا :قانعلا ()

 .(قنع :ةدام ءطيسولا مجعملا ءقنع : :ةدام «حاحصلا) .هردص

 يف هدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا هققح امل قفاوملا وهو ؛هانتبثأ ام باوصلاو ؛ءاكودلا :خسنلا ضعب يف (4)

 .يرشخغرلل تايبأ «يفاثلا بناجلا ء۹١۱۳ :ص «ءايلعلا ربص نم تاحفص

 .ةمغن نيعبرأ وحن هنم عرفتي ميظع لصأ وهو ؛ةيقيسوملا ماغنألا لوصأ نم يناثلا نحللا :هاكودلاو
 نم نحل اضيأ وه قاشعلاو.(كود :ةدام ء"ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت" كود :ةدام “طيحملا طيحم")

 «يقيسوملا ناحلأ نم نابرض قاشعلاو هاكودلاف (قشع :ةدام ؛"ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت") .يقيسوملا

 .نيبرضلا نم جيزم هنأكو ؛هاكود قاشع ماقم ةيق ةيقيسوملا تاماقملا نمو

 قائعلاو ةيناغلا ءاقل نم رثكأ ةصيوعلا لئاسملا فشكو حيضوت يف يرهسب دلت :تيبلا ىنعم (0)

 هيقسي رمخ نم يدنع غلبأ اذهو اًبرط زتهأف :ةيملعلا تالكشملا نم ةلكشم لح ىلإ ٌلّصوتأو «بيطلا



1A0 

 011" لا

 نيرمألا ىرحأ ُبلط :يّرحّتلاو «ُتْلَمْمَتسا» لعاف نم لاح 4اَيَرَحَتُم :هلوق# ]٠١[
 , ديس" امهالوأو
 الو هل َمَقَو ام بلاغ رابتعاب اذهو ءْنِم ىنعم ىلع ٌةفاضإلا (لاوقألا حجرآ :هلوق [؟ 7

 و ا ر ا ی ر
 . "زس" ْنِم ىنعم ىلع ٌةفاضإلاو ءاهّرصخأ :يأ «ةرابعلا ٌرجوأو :هّلوق# ]٠١5[

 . "طط" وعم :يأ ٌةلخادتم وأ ٌةفدارتم اًضيأ ٌلاح «اًدمتعم :هلوق# ]٠5[

 . ضارتعالا :يأ «داريإلا :هلوق# 3

 ُمَدَي امم كلذ وحن وأ ءاّديق وأ اًفاضم مالكلا يف ٌرُكذي نأك ةراشإلا فطلأ :هّلوق 73

 هنأ َمِلَع '””حراّشلا" هركذ ام ىأر اذإف ءدروملا مالك ىلع َمَّلْطا نمل اَلِإ كلذ ٌرَهظيالو ءداريإلا هب

 . اسيا هيلإ ريشي اهب حرص ابرو «كلذ عفد ىلإ هب ٌراشأ

 . اثم هتهارک هغ هرگٌد ام ةحابإ ركذي نأب «مكح يف :هلوق ]1
 ام ٌريغ لك اذهو ءاّكاس هّريغ ٌركذيف «مالك هيف ليلد نوكي نأب «ٍليلد وأ :هلوق# ]°4[

 . كلذ وحنو ًأطخ ٌنالف هَرَكَذ ام :هلوقك «هيلع ُّبتْو هب ٌحّرَصُي
 . يريغ هيف ٌتْفّلاَح ام ّنَظ :يأ 4 هّببسحف هس ف :هلوق» ]1°[

 ءاكودلا ينحل نم لإ ىلحأ تاحفصلا ىلع يمالقأ توصو ءركسلاب هبحاص ٌزتهي نيح يقاسلا

 يذلا توصلا نم لإ ىلحأ ءقاروأ نع لمرلا يقلأ نيح ثدحي يذلا توصلاو ؛نييقيسوملا قاشعلاو

 .(برط ةكآ) فدلا ةاتفلا برض نم ردصي

 .ةمدقملا ۲۲ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 .ءاتلا باب ء۷۵ :ص «"تاغیرعتلا" (؟)

 .ةمدقملا ۲۲ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 .ةمدقملا ء؟ ” ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)

 .ةمدقملا «137 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 ."راصبألا ريونت" حراش يفكصحلا ةمالعلا (5)



 امك

 راى

 .هئدَصَق اب هل مهف الو هيلع ُتْمَّلْطا ام ىلع :يآ هل عالطا ال ْنَم :هلوقإ» ]111

 حضاولا قيرّطلا :يأ «ليبّسلا نع اليم :يأ «اًلودع :هلوق# 1

 صعب هنم رع تنم عر ات "تشمل ْنِإف «فئصملا هيلع َحَرَش امل اًعَبت :هلوق# [(3

 هَعَباَتف حورشملا نتملا ةخسنل َةفلاخم دّرجملا نتملا سن ُتَيِقَبف رييغتلا ىلع اًهّبَتُم ٍظافلأ

 فصلا هریک لام بع اترو ربع ایف عراق

 . "زب" هداف «یّرد امو صَرعاف :يآ «فوذح ىلع فوطعم €یرد امو :هّلوق 11

 ُحْيَش ِهناَوأ ُةَنَسَحَو «ِهِناَمَر ُدِجاَو ,يِماّطلا ٌرْحَبْلاَو :يماسلا ريا يخْيَش نَدَشنأ ذقو
  ُهَءاَقَب هللا ٌلاَطَأ _ يلئَرلا ِنييلا ٌرْيَخ ُحْيّشلا مالسإلا

 اَهيِدْقتلا ٍلِئاَوأِل ىَرِقَو يَ ٌرِصاَعَمْلا َرَي م ْنَمِل لف
 (0ئعِدَف ُثييحلا اذه ىَقْبَيَسَو اًئيدح ناك ميقا كاد نإ

 .ٌرعّشلا اذه يِنَعَمْسُأٌدارملاو «" سوماق" هأّرق :ٌرعّشلا َدَّسْنَأ «نَدَشنَأ دقو :هلوفقال 3

 .©"ٌسوماق" ُحلاَصلا وأكاعلا :ُحَتْفُيو رسكلاب «رْبجلا :هلوق#ل 3

 .ردقلا يلاعلا :يأ «يماّسلا :هّلوقال 73

 ."راصبألا ريونت" بحاص يئاترُمّتلا بيطخلا :يأ (1)
 .ةمدقملا 17/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (؟)

 فرح ؛لوألا بابلا ؛477 :ص «"ةنسحلا دصاقملا") :يف ةبسن نودب تاتيبلا َرِكّْذَو هلئاق ىلإ دتبن مل (۳)
 بابلا ٠۳۹/۱ :"نونظلا فشك" ؛ةلمهملا داصلا فرح ءالال /؟ :"ءافخلا فشك" ؛ةلمهملا داصلا

 فرش نيا بيدألا رعاشلا ىلإ اًبوسنم «يرثألا ينيّوُلا قاحسإوبأ امهركذو (ثلاثلا حيشرتلا ءثلاثلا

 رظنلا نم عقو ام ىلإ دجاحلا هيبنت") :رظنا هيلع دمتعا يذلا عجرملا ركذي مل نكل ؛(ه )47٠ يناوريقلا

 .(ةمدقملا «4 0 ١/ :"دجامألا بتك يف

 دشن" :ةدام «نوئلا لصق ءلادلا باب ٠۳۲۲ :ص «"طيحملا سوماقلا" (54)

 )٠( :ص «"طيحملا سوماقلا"  »۷١ربح" :ةدام «ءاحلا لصف «ءارلا باب ".



AY 

 .27ٌسوماق" نآالملا :يأ «يماّطلا :هّلوق# 13

 ."”تافّصلاب هنامز يف ٌدرفنملا :يأ 4ِهِناَمَّر ٌدحاو :هّلوقل [3

 «هنامز :يأ ءهناوأ يف قلخلا ىلع هب ىلاعت هللا ّنّسحأ يذلا :يأ ؟هياوأ ةنسحو :هلوق# [۲۲۰]

 . هئانبأ ىلع ةءاسإلا ريثكلا هنامزل ٌةنَسَح دي يذلا وأ "طط" هداف

 «يلمرلا" ةمجرت
 ريغ اوركذي لو ٌةعامج ِهَمجْرَت ذإ ؛ٌيملعلا هّمسا هنأ ٌرهاظلا (نيذلا ُديخ حشا :هلوق#

 دبع نب نيّدلا نيز نب ضلع نيّدلا رون نب َدمحأ نب نيّدلا ُريخ» :لاق “7” ٌنَبحملا ريمألا" :مهنم

 9 'ِميَلُع نب لع" يِديَس ىلإ ٌةبسن ّمَضلاب ٌيِمْيَلْعلا هدادجأ ضعب ىلإ ةبسن بويألا باهولا

 لم ّرلا «هنع ىلاعت هللا َيِضَر 0”باطخملا نب رت َرَمَع' "”قورافلا ىلإ ةبسن ٌيقورافلا ءروهشملا قولا

 خيش هُرَمعملا ّيقطنملا ٌيضورعلا ٌايبلا ٌيوحتتلا ٌقوَصلا ٌيوغّللا ةيقفلا ُتّدحملا ءرّسفمل ٌمامإلا

 اهنم ءهقفلا يف ةعفاّتلا فيلآتلا نم اهريغو ©ةرئاّسلا ىواتفلا ٌبحاصو ءهرصع يف ةّيفنحلا

 .فرصتب "٠ يمط" :ةدام ءاطلا لصف ءءايلاو وولا باب ء۷١١٠ :ص «"طيحملا سوماقلا" (1)

 .(فرصتب ءةمدقملا ء١۲ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") :رظنا (۲)

 (ةمدقملا ١/ ١١١ :"ف") ."" نم طقاس (تافصلاب) ىلإ (يماطلا) نم :ةدئاف
 .ةمدقملا 77 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 .فرصتب ءةمجحملا ءاخلا فرح ء۹١ ۱۳١_ /۲ :"رثألا ةصالخ" :يف )٤(

 نب رمع ىلإ هّبسن ىهتني و :"ميلُع نبا"ب ريهشلا ءفسوي نب دمحم نب دمحم نب ليلع نب يلع نسحلا وپا )٥(
 :يميلعلا نيدلا ريجمل 'ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا") ١٤۷٤( :ت) نكي - باطخلا
 يف نييشرقلا باسنأل ةيهبلا رردلا عماج" ءال1 6/7 :يناهبنلل "ءايلوألا تامارك عماج" ۴ ۲

 .(417 :ص :"يسّلبانلا ينغلا دبع ةلحر" ؛5"77 :ص «توحلا لايكل "ةيماشلا دالبلا
 (ةمدقملا ١/ ١١ :"ف") ."لصألا" نم طقاس (قورافلا ىلإ ةبسن) ىلإ (ضعب ىلإ ةبسن) نم (1)

 ريمأب بقل نم لوأو ؛نيدشارلا ءافلخلا يناث ءيشرقلا صفحوبأ ءليَقُث نب باطخلا نب رمع صفحوبأ (۷)
 ءاالال /4 :"ةباغلا دْسَأ" ۳٠۲ /۷ :ةباصألا ٠٠١ /۴ :"مالسإلا خيرات') .(ه۲۳ :ت) نينمؤملا
 f0 /o). :'مالعألا" !TAI :ميعن يبأل "ةب "ةباحصلا ةفرعم' ۹ ٤/ :"مظتتملا"

 اهعمج يف لصوو يلمرلا نيدلا ريخ نب نيدلا يع هدلو اهعمج ؛"ةّيربلا عفنل ةيريخلا ىواتفلا"ب ةايسملا (۸)
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 لغو On) رئاظنلاو هابشألا" ىلعو ,20"ينيعلا" ل "زنكلا ح رش" ىلعو 7” حنملا" ىلع "هيشاوح"

 )"عش ُناويد"و «"!لئاسرو «””نيلوصفلا عماج" ىلعو «7"َيعليزلا" ىلعو «97"قئاّرلا رحبلا"
 درم ٤و

0) 

00 

(۳ 

(£) 

(o) 

(0 

07 

(A) 

(4) 

 .مجعملا فورح ىلع بت
 هِلاوحأو هبقانم ركذ يف لاطأو )۱١۸١( ةنس "ةلمزلا هدلبب يفوت (495) ةنس َدِلَو

 كا

 مجعم" ٩١١ /۲ :"تاعوبطملا مجعم" ۳۲۷ /۲ :"مالعألا") .(ه۸١١١) ةنس قشمدب قوتملا

 .(5945 /1 :"نيفلؤملا

 .يلمرلا نيدلا ريخل ةيشاح هيلع (ه١٠١٠ 5 :ت) يشاترمتلل امهالك "راصبألا ريونت" حرش "رافغلا حنم"

 ينيعلا نيدلا ردب ءىسوم نب دمحأ نب دومحم دمحم يبأل "قئاقحلا زمر"ب ىّمسملا "قئاقدلا زنك حرش"

 ءاا"١٠/1 :"عماللا ءوضلا") (ها/١٠ :ت) .يفسنلل قئاقدلا زنك هب حرش .(ه805 :ت) يفنخلا

 174 /؟ :"رثألا ةصالخ") ."قئاللا لحلا"ب ٌةاَّرسم ٍلِمَّرلَل ةيشاح هيلع :(794 /7 :"علاطلا ردبلا'
 ."قئاقدلا زنك ىلع ةيشاح" :اهيفو ء" 58/1١ :"نيفراعلا ةيده"' («( 1١ :"نيفلؤملا مجعم مجعم

 .يلمّرلل ةيشاح اهيلع (كلذ ريغ :ليقو ه١۹۷ :ت) يرصملا ميجن نبا نيزل "رئاظتلاو هابشألا"

 ١/ ١١۸(. :"نيفراعلا ةّيده" ء٤1۹٦ ١/ :"نيفلؤملا مجعم")

 هيلع (كلذ ريغ :ليقو ه١917 :ت) يرصملا ميجن نب نيزل "قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا"
 ةّيده" «75944 ١/ :"نيفلؤملا مجعم") ."قتارلا رحبلا نم ةيفخلا قئاقحلا رهظُم"ب اهاّس ؛لمرلل ةيشاح

 .(7"”ه١/8 :"نيفراعلا

 ةيشاح هيلع (ه١٤۷ :ت) يعليَرلا يلع نب ناشثع ءدمحم يبأل "قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت"

 وحنلاو ءارقإلاو ريسفتلا ةمئأ مجارت يف ةرسيملا ةعوسوملا" ء1775 /7 :"رثألا ةصالخ") .يلئرلل

 .(۲۸۲ ١/ :"ةغللاو

 21" 4 /؟ :"رثألا ةصالخ") يلمرلل ةيشاح هيلع (ه41717“ :ت) ةنوامس يضاق نبال "نيلوصفلا عماج"

 .(7" 58/1١ :"نيفراعلا ةيده"

 هابشألا يف يتلا فاصخلاو يكبسلا يتلئسم نيب قرفلا E اهايس "ةلاسر" :اهنم

 زوفلا" اهامس "ةلاسر"و ١۸/١(. :"نيفراعلا ةّيده" ء15١ /؟ :"رثألا ةصالخ") ."دعاوقلا يف

 .(" 58/١ :"نيفراعلا ةيده" 175 /؟ :"رثأل الا ةصالخ") ."مألا نم فرشلا ةلئسم يف منغلاو

 .(195 ١/ :"نيفلؤملا مجعم" ء"؟1/ /7 :"مالعألا") :رظنا

 ةلمر انه دوصقملاو ؛نيرحبلاو نيطسلفو قارعلاو سراف يف ندم ةّدعل مسا :لمرلا ةدحاو "ةلمرلا"

 .نيطسلف نم ةروك يهو ءاًموي رشع ةينايث ةريسم سدقملا تيبلا نيبو اهنيب ءةميظع ةنيدم يهو ءنيطسلف
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 . عجاف .هتذمالتو هخياشم ٍنايبو

[YY]لجألا ّنأل ؛هرمع ع يف ةكربلاب ٌءاعدلا :دارملاو «هدوجو : :يأ «هَءاَقَب هللا ٌلاطأ :هلوق#  

 .كلذب ءاعذلا ًةَهارک ey ام ۳ ي و DN a) ةعرّشلا" نع ر َرَكَذو و ٌموتحم

 ٍتاَوْعَدِب - هنع ىلاعت هللا َيِضَر - 2"سنأ" همداخ اَعَد -لكي- هنأ هيلع ُدِرَي :ٌلوقأ
 .ردقب ِءيش لك ناک نإو عَقني ءاعلا نأ ةّئَسلا لهأ ٌبهذمو «20(هّرُمع لطأو» :اهنم

(1) 

() 

(r) 

(£) 

(o) 

(0 

 ٠١١(. :ص «باّرَف نسح دمحم نب دمحمل "ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملا" «19 ٠/ :"نادلبلا مجعم”)

 :يرداقلل "يناثلاو رشع يداحلا نرقلا لهأل يناثملا رشن" 145 ١/ :"نيفلؤملا مجمعم") :هتمجرت رداصمل رظنا

 ١1١١(. 7 :ص «يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجم" «47 0 /ه :غابدلل "نيطسلق اندالب" ”8 7

 .ةمدقملا ۲۳ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 ركب يبأ نب دمحم ؛مالسإلا نكرل يهو «ءاعدلا ننس يق لصف «آ /٠۳-ب ۳١/ :ق «"مالسإلا ةعرش"

 :"نونظلا فشك" 215١ :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا") .(هدا/ا" :ت) يفنحلا هداز مامإ"ب فورعملا

04/7 

 ننس يف لصف 2١1471١40 :ص «:"نانجلا حيباصمو نانجلا حيتافم"ب ىّمسملا 'مالسإلا ةعرش حرش"

 2375 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا“ .(ه9731 :ت) يِوَسوُربلا يلع ديس نب بوقعيل وهو «ءاعدلا

 ١191١(. :ص «"ةينامعتلا قئاقشلا"

 :ت) يراصنألا يجرزخلا يراّجّتلا ءمضمض نب رضنلا نب كلام نب سنأ ةزمح وبأ وأ ةماّث وبأ
 بيطخلل "قّرّتفملاو قّقتملا" 151/1١« :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" .(كلذ ريغ :ليقو ه۳

 :"ركاسع نبا خيرات ۳۹١ /۳ :"ءالبنلا مالعآ ریس" 07 /5 :"مظتنمل" ء١٠1 ١/ :يدادغبلا

 .(۱۰۹/۱ :باعیتسالا ۹

 لطأو" :ظفلب ٠٥۳ :مقرب ءرمعلا لوطب اعد نم باب) :"درفملا بدألا" يف يراخبلا هجرخأ

 ٥٠۷( :مقرب) :"طسوألا مجعملا" يف يناربطلاو ٤۲۳١( :مقرب) :"هدنسم'" يف ىلعيوبأو «("هتایح

 ةرثكو رمعلا لوطب همداخل -كي- ٌيبنلا ةوعد باب «تاوعدلا باتك) :"يراخبلا حيحص" يف هلصأو

 باب ؛-مهنع ىلاعت هللا يضر-- ةباحصلا لئاضف باتك) : :"ملسم حيحص" يفو (5144 :مقرب ءهلام

 اركذي ملو ٠-هل - سن ثيدح نم اهلك ۱٤۱١-۲٤۸۰( :مقرب «كلام نب سنأ لئاضف نم

 .رمعلا لوطب ةوعدلا

 «تاوعدلا باتك ؛.154 ١١/ :يرابلا حتف) :يف هرظنا ؛هيلع فيطل قيلعت ينالّقسَعلا رجح نبالو

 .(هلام ةرثكو رمعلا لوطب همدان -ِلَك- يبنلا ةوعد باب
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 «كلذك وهو «روكذملا هعيش ةايح يف اذه هناتك فَلا هنأ ےراشلا مالک نم ديف و

E E 

 ا ريإ وهو 0 ذملا عيدبلا عاونأ نم هيف '”«خلإ ثيدحلا اذه نإ : 5 وق# [؟79]

 مائَدَسَمَل هلأ الإ 3 آَمِهيِف ناك ول ) :وحن مالكلا لهأ ٍةقيرط ىلع بولطملل ٍةّجح
 [؟١ :ءايبنألا]

 ذي مو ءاثداح ناك دق مد قُم لك ّنإف ؛هيّدقتب ال هفاصوأب ءرملا ليضفت نأ هلايبو

 اذإف يذق هيف نوب نام هيلع يِضمَيَس رمال اذهو «هثودح ټقو هيلع ناک اع همدم

 ءاَضيأ هفاصوأب اًيدق ىَقْبَيَس يذلا رِصاَحْمْلا كلذ ٌليضفت مگر ر ءهقاصوأب مّدقتملا كلذ متلَصَف

 ©هَضني هيئاَدحل الو «لئاقلا ُلّصَقُي دهعلا م مَدِقل ّسيل» :©”دّريملا' مامإلا لوق ىنعم اذهو

 .ها 000 «ٌبيصملا
 ْنَم سالا يِ ةيثكو» :"دّربلا" مالك هلقن دعب ””ليهستتلا حرش" يف 'ٌينيمامّدلا" لاق

 ِنْبَُم ىلإ ٌوُرْعَم ريغ ةنسحلا تكُتلا نم اًكيش اوُعِمَس اذإ مهارتف «تاعنّشلا ًةيلبلا هذه ىح

 ."راصبألا ريونت" حراش يفكصحلا نيدلا ءالع ةمالعلا (1)

 :لوقي نأ حراشلل قفاوملاو «ٌيشحملا طخب اذك «ثيدحلا اذه نإ# :"ةيشاحلا" لوق :روفرف روتكدلا لاق (؟)

 .(ةمدقملا ء17١1 ١/ :"ف") ..ها تيبلا يف ةياورلا يف امك «ميدقلا كلذ نإ»

 ميلا فرح ء۶٠١٠ /؟ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") :يمالكلا بهذملا دحل رظنا (۳)

 .(؟566 :ص «"تافيرعتلا"

 .فرصتب :ءاييإلاك مالكلا نم عقو امم ءباب ء١/78 :"بدألاو ةغللا يف لماكلا" :يف (4)
 ّيدزألا يالا -دارملا وأ- دّريملااب فورعملا ريكألا دبع نب ديزي نب دمحم «سابعلا وبأ وه :ةربملاو

 ء١١٠١ /۳ :"ةرهازلا موجنلا ء١٠1۸ ٠١/ :"ةياهنلاو ةيادبلا) .(ه١۲۸ :ليقو ه١۲۸ :ت)

 .(7147 /05 :"قشمد خیرات" FA/1Y :"مظتنملا"

 ناسل" ؛"مضه" :ةدام :"حاحصلا") .هقح هيلع رسكو هملظ اذإ :لاقي اذهو ءهصقن :هّقح هّمَضَه :نم (0)

 ,("مضه" :ةدام :"برعلا

 هب حرش (ه۸۲۷ :ت) يشرقلا يموزخملا ينيمامدلا نبال ١/ ٠٥.٥٤ :"دئارفلا قيلعت" :ىّكسملا ()
 .(ه1/7 :ت) يئاطلا كلام نبال "دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست"
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 ىلع اوُصَكت .مهرصع ءانبأ ضعبل هنأ اوُمِلَع اذإف «نيمّدقتملل هنآ ىلع ةانب هوُيَسْحَتسا

 ىلع مهل ٌلماحلا امو هٌدَعْبَتْسُم ٌّيرصع نع كلذ ٌرودص نأ اوُعّدا وأ ءهوُحبْفَتساو "”باقعألا

 .اًصّخلم ها 27« هيو "”هعكرم ٌيغبو «ٌميمذ دسح الإ كلذ

 يِدنقأ ُدَمَحت ُداَقتلا َنيِققَحُملا ُسْأَر يِجْيَش ٍهيَِدَشْنَأ ام َداَرُمْلاَو دوُصُفَمْلا نأ ىَلَع
 :ةاجأ ْدَقَو ٌييِساَحَمْلا

 رقوم يدار إو  ةِصْفَمَو رم ايلا ين لْكَ

000 

00 

006 
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 غالب ٍناتجلا يف يوب ُنوُكَي اَهَلْبَم ٍةَءيِرشلا يلع يف غلب
 غالب ٍروُرقْلا اًيْندلا نم يبسعو ىلا ولوأ نِفتُيْلَف اذه لثب يفق
 ('ْغاَسُي باَرُشلا و دغر شيلا هب ئۇف ميت يف الإ زوؤ قلا امف

 مكحملا" .ةّصاخ ريخلا نع عوجّرلا يف الإ كلذ لاقيالو ءريخلا نم مهيلع ناك اع اوعجر يأ
 .(' صكن" :ةدام :'برعلا ناسل' "صكن" :ةدام :"مظعألا طيحملاو

 ناسل" ؛"عتر" :ةدام :"حاحصلا") ٌعَتْرَم :عضوملاو .تءاشام تلكأ :اًعْوترو اَعْنَر عّرت ٌةيشاملا تعَتر
 .("عتر" :ةدام :"برعلا
 مخو" :ةدام :"برعلا ناسل") قفاوم ريغ :ٌةْيَحَو ٌماَعَْطو ءاهألك عّجني ال :ٌمْيَحَو ٌضرَأ :لاقي
 .("مخو" :ةدام :"طيحملا سوماقلا"
 فرح 707/7“ :"ةنماكلا رردلا) :رظنا «هتمجرت نمض ةروكذم يهو يبلكلا يّرُج نبال تايبألا
 ةيشاح" .(يناثلا مسقلا ء١٠ ١/ :بيطخلا نبا نيدلا ناسلل "ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا" ميما
 .ةمدقملا ء١۳ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا

 «يبلكلا ّيزج نبا هلا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم «مساقلا وبأ وه "يلكلا ٰيرُج نبا"و
 :"ةئماكلا رردلا" ٠١7 /“ :"نيفلؤملا مجعم" ء٠۲ ١/ :"مالعألا" .(هال١4 :ت) يطانرغلا
 .(* 05/1١ :يناتكلل "تابثألاو سراهفلا سرهف" ءا“ 05/7“

 جات دغر :ةدام «حاحصلا) .ةبيط ةعساو :يأ _. ةكرحم _ دغرو _ نوكسف حتفب _ دغر ةشيع

 ناسل) .قلحلا يف هلخدم لهس :اًغاوسو اًعوس غوسي بارشلا غاس نم غاسيو (دغر :ةدام ءسورعلا

 (غوس :ةدام «طيحملا سوماقلا ءغوس :ةدام .برعلا

 ةحصلا الإ ديرأ الف انأ امأو هب عفتني ءاذغو ةدامو .دصقمو دارم ايندلا يف ناسنإ لكل :تيبلا ىنعمو

 ةيلاع ٌةلزنم عرشلا ملع يف لصأل كلذ ٌثدرأ اهنإو ءايندلا نع ينلغشي امع غارفلاو «دسجلا يف
 لقعلا ولوأ بغري نأ بجي دارملا اذه لثم يفف .ةنجلا يف ةيلاعلا بتارملا ىلإ ىلاعت هللا هب ينلصويو

 يذلا ميعنلا يف الإ ريخلاب رفظلا الف ؛يدارم هب غلبأ يذلا ردقلا رورغلا ايندلا نم ينيفكيو «ىهنلاو

 .هغيستسي يذلا بارشلا ناسنإلا لاني ثيحو «ديغرلا شيعلا ناسنإلا عتمتي ثيح(ةنجلا يأ) لوزيال
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 نأ ْنِم «خلإ كاهف» :هلوق نم ُمُهَوَُي ام ىلع كاردتسالا ةلزنمب «خلإ نأ ىلع :هلوق» 3
 . "7 ط" فيلأتلاب ٌةرهّشلا ةوصقملا ْنأو هفيلأتو هيفن خدم ٌدارملا

 ٌةكربلا» :©9"ط" لاق ؛يتمعن لوو يتّكربو» :ةدايز خسنلا ضعب يف 4يخيش :هلوق# [ 1

 يتلا ملعلا ٌةمعن ةمعّلاب ٌدارملاو ءيِتَمْعِن يلوتم :يأ «لعاق ىنعمب ٌليعف «ٌىلودو «ريخلا استا

 ها «معئلا مظعأ ْنِم يه

 "ينساحلا" ةمجرت

 "دمحأ نب نيذلا جات“ نب نبا وه» :”هخيرات يف "يبحملا" لاق ("يدنفأ دمحم" :هّلوق» ]۲٣٣[

 اًلِضاف ناك «مهُلصفآو ساع تيب لآ ٌرهشآ "قشمد عماج"ب ٌُبيطخلا ٌيقشمّدلا ٌينساحملا

 0 1 را ّنسح «قالخألا نساحمل اًعماج ءاًهيجو لكّشلا فيطل هاّبيبل اًبيدأ ءالماك

 "یخو ةّيمأ ينب عماج"ب اًمامإ ٌراَص مث« قشمد ةي اصب میل" ناطلّسلا عماج ةباطخ

 ا سرد ّلَوو قیامت شعب هلع کو لس حيحص' هيف أَرَقو ءهيف

 :مهنم «قشمد ءايلع نم ٌقلخ هب َعمتناو «ةرابعلا ٌصيصف ناكو «روكذملا عماجلا نم "رسشلا

 .ةمدقملا ۲۳ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 .ةمدقملا ١/ ٠۳ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۲)

 .ميلا فرح ء۸١٠٤ /۳ :"رثألا ةصالخ" (۳)
 خيشلا دجسمب نآلا فّرعيو (١۹۲٥-ء۸۷۲) ميلس ناطلسلا هانب يذلا وه" :روفرف روتكدلا لاق ()

 2771/١ :"ةرئاسلا بكاوكلا") :رظناو «(ةمدقملا ١/ ١١١ :"ف") .يبرعلا نب ب نيدلا يع ربكألا

 ۷٤(. :ص "يسبانلا ينغلا دبع ةلحر"

 تامامحو ربانمو قاوسأ تاذ «نويساق لبج حفسب قشمد برقب ةريبك ةيرق يه :"قشمد ةيحلاص" (0)

 اهب نكسو :نيحلاصلا نم ةعامج روبق اهيف نأل ؛ةيحلاصلاب اهتيمست ببسو .تاهزتنمو نيتاسبو
 ٤١۸/۳(. :"لوألا راثآو لودلا رابخأ" ۹١“ /۳ :"نادلبلا مجعم') .مهنم ةعامج

 .قيلاعت ينساحملا هيلع بتك (ه١17 :ت) يريشقلا جاًجحلا نب ملسم مامإلل "ملسم 9 00
 .(07 /5 :"مالعألا" ءاالال /* :"نيفلؤملا مجنعم

 ةميظع «ءاوهلا يف ةيماس «بارحملاب ةلصتم «يرمألا عماجلل صاصرلاب ةاطغم ةبق يه : :"رسنلا ةبق" (0

 ةبقلا نأك ءرئاط رسنب سانلا ههبشي ًالئاه ىأرمو اًعئار اًرظنم ترصبأ اهّتلبقتسا اذإف «ةرادتسالا

 ةبقلا ىرت دلبلا ٌتلبقتسا ةهج ّيأ نمو ؛هاحانج ٍلامِسو نيمي يف نيقاوّرلاو ههردص براغلاو .هسأر
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 «نسح رعش هلو «ماشلا يتفم يفكصحلا "نيّدلا ٌءالع" خيشلا ققحملا ةمالعلا انُخيش

 .هيلع ىلع ٌلُدَت '!'ٌتاريرحتو
 ُدبعا» خيشلا قّقحملا ةمالعلا انخيش هاثرو ء(۷۲١) ةنس يوو )٠١۱۲( ةنس َدِلَو

 :هّلوق اهُعِلطم «ةياغلا ىلإ ةدّيج ةديصقب (يِسْباَنلا ّينغلا

 لْفَع هل ْنَم اقَبلا وُجبْرَي ال ٌكَدْعَبَف ٌلهجلا حرفيلو ساتلا عار "نهي

 )لا اهگرادت قحانمزام ىسهثلا يلوأ ُنوُيُع ْتّوَق ةنج ايأ

 م حشا

 َءانبأ اوُمَسو ءاهيف نيدوجوملا ساّنلا نم ٍدحاو لكل :يأ «اينّدلا يِنَب لكل :هلوقل 73

 اهوُنَدل ةرخآلا لبق امل مسا يهو «مهتيبرت اهيفو «مهعافتنا ابمو .ءاذغو ٌةدام اهنم جال

 :ص «يواطنطلا يلع "قشمد يف يومألا عماجلا") .وجلا نم ةقلعم اهنأك ولع لك ىلع ةفينم ءاوهلا يف
 .(۸۸ :ص ءاشاي ىلع دمحمل "ةيماشلا ةلحرلا" 7

 قشمد ءارعش نساحم يف لوألا بابلا «04 _"84 ١/ :يبحملل ةناحيرلا ةحفن) :هراعشأل رظنا (1)
 .(اهيحاونو

 .(35/5 :"مالعألا" ءاالا/ /9 :"نيفلؤملا مجعم") :رظنا (۲)

 ءأنه :ةدام طيسولا مجعملا ءانه :ةدام ءطيحملا سوماقلا) .حرق :ةءانهو ائنهو اتنه ءيشلاب ىنه نم (۳)

 (ًانه :ةدام برعلا ناسل) .ةزمه الب ىنهم ينه :ىرخأ ةغلو :روظنم نبا لاق

 ناسل) .مهتلفس نم مهؤاغوغو مههاذرأو مهطاقس :سانلا عاعرو ؛ةعاعر عمج عاعّرو عاعّرو ءعاعر (54)

 (ععر :ةدام «راتخم دمحأل ةرصاعم ا ةيبرعلا ةغللا مجعم «ععر :ةدام «برعلا

 ةمجرت يف يمدقلا دراولاو يسنألا درولاو «ميلا فرح ء١١ ١/ :يبحملل رثألا ةصالحخ) :يف ناتيبلا ركذ ()
 (مهمجارتو هخئاشم ركذ يف عيارلا بابلا ء١ 58 :ص «يرماعلا يزغلل يسُبانلا ينغلا دبع فراعلا
 شيعلاو ءاقبلا وجريال لقعلا اذ نإف ؛لهجلا حرفيلو ءمهذارأو سائلا شابوأل اًنينه :تيبلا ىنعم

 لحملا اهباصأ ىتح «نامزلا نم ٌةدم مهرودص اهب جلثيو ءالقعلا نويع اهم ّرقي ةنج تنك .كدعب
 .ءاقبالو شيعالقف ؛فافجلاو

 دبع نب دمحمل "يلبنحلا بهاوملا يبأ ةخيشم" 257/5 :"مالعألا") :هتمجرت رداصم نم ديزملل رظنا (7)

 "ةناحيرلا ةحفن" ١/ 77١, :يوّمحلا ىفطصمل "رفسلا جئاتنو لاحترالا دئاوف" ٠۷ :ص ءيلعبلا يقابلا

 or) /1 :يبحملل
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 . اهيف نوُكوهنملا اه نوبلاّطلا اهئانبأب داَرُي نأ ُلَمتْيو ءاهيزقو
 .: ةرخآلا نع لشي امم «ٌغارفاو «دسجلا يف :يأ «ٌةّحص :هلوق# [!]

 . «خلإ يدارم ّنإو» :هلوقل ٌةّلع «َمّلبأل :هلوق# 73

 . ةقلطملا ةّيلوعفملا ىلع ٌبوصنم ءٌّيميم ٌردصم اًعلبم :هّلوقل 3

 ٌمسا وهو ءاهيف ةيلاعلا بتارملا ىلإ ىلاعت هللا َنِم ٌلاصيإ :يأ «ٌغالب نانجلا يف :هّلوقال 3

 اهو «عيلبتلاو ٌغالبإلا هنم ٌمسالاو ةيافكلا :باَحَسك عالبلا» :"" سوماقلا" يف لاق «ردصم

 .ها «لاصيإلا

 ٌراجلاو «ليلعتلل ٌةديفم ةّيبيَسلل ٌءافلاو ءروكذملا دارملا اذه :يأ اذه لثم يفف :هلوق# 1

 . (ٌسِفاَني) ب ٌقلعتم ٌرورجملاو

 :رعاّشلا لوق يف اهّلثم ؛ىلوألل ٌةدّكؤم ٌةدئاز ٌءافلاو «ٌبَعري :يأ 4سفانيلف :هلوقل

 يِعّرجاف كلذ دنعف ٌتكَلَم اذإو

 اينّدلا يف مهئسفانمف مهثيغ اًمأو ءلوقعلا ٌباحصأ :يأ «ىَهّنلا ولوأ :هّلوقل 3

 . 9" ط" يفاك :يأ ءأدتبم «يبسحو :هلوق# 3

 . "زط" ها ٌةّراغلا :يأ هُتّنؤملاو ٌرَكذملا هيف يوتسي ٌلوعف «روُرَملا :هلوق# 3

 ."غلب" :ةدام ؛ميجلا لصق ءنيغلا باب ءال٠4 :ص ء"طيحملا سوماقلا" )١(

 :تيبلا ردصو «يلكعلا بلوت نب رمنلا هلئاق (۲)

 هثكلهأ اًسِفنُم نإ يعرج ال

 ءرقفلا ةيشخ لاملا فالتإ ىلع هتمال نيح هتجوز بطاخيو ءمركلاب هسفن اهيف فصي ةديصق نم وهو
 نم باب 0.174 ١/ :"باتكلا") :يف هرظناو ۸٤ :ص «"هناويد" يف وهو «"ريثكلا لاملا" :"شسفنملا"و

 .(جراوخلا رابخأ نم باب ء7 10/7 :"بدألاو ةغللا يف لماكلا" ءاَعفر هيف مسالا نوكي ماهفتسالا

 اًرمع شاع مرضخ رعاش (ه١ 4 وحن :ت) لْكُعَلا شيقأ نب بّلوت نب ٌروّنلا وه "بلوت نب ٌرِمدلا"و
 ةباصإلا" ٠/ ۳١١ :"ةباغلا دشا" 01611 /4 :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا") ةيلهاجلا يف ًاليوط
 .(18/8 :"مالعألا" ءا 57“ ١١1/ :"ةباحصلا زييمت يف

 .ةمدقملا ء۲۳ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 .ةمدقملا ۲۳ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)
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 لوألا «غالب» نيبو هتيبو ءأدتبملا بخ وهو «ةيافكلا ٌرادقم :يأ غالب :هّلوق

 . "7 ط" هدافأ «ٌيظفللا يطخلا ماتلا سانجلا

 ىلع ٌةفطاع ةّيببَسلل ٌءافلاو «"”"ٌسوماق" ريخلاب ٌرَمَّظلاو ٌةاجّنلا :يأ «ٌروفلا ايف :هلوق 3

 . ليلعتلل ةديفم «سفاتي» ةلمج
 :"رعاشلا لوق يف اهّلثم ؛ءابلا ىنعمب «يف» (خلإ ميعن ينالإ :هلرق [ 1

02 

(0 

0) 

 عز

)0( 

(0 

07 

e Ff +“ت 5 2  

 سراوفاتم "عورلاموي بگ ريو لكلا و “ر ڃابألا نط يف نوڙيصب
 2 - - - 7 ال“

 قالطإ نم ةنحلا وهو :هّلحم ميعتلاب ٌدارملاو ءةّيفرظلل ؛يف» وأ ءءابلاب ىّدعتي ؛َراَق» َنأل

 .ةمدقملا ۲۴/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 ."زوف" :ةدام ءافلا لصف «يازلا باب ٠۲١ :ص «"طيحملا سوماقلا"

 هرظناو «ںیسی فرصتب ةاحالم 1۷ :ص «(يئاطلا ليخلا ديز رعش) "هتاويد" يف وهو ؛ليخلا ديز :هلئاق

 ىلع تافصلا ضعب لوخد باب «لاعقألا ةينبأ ؛ةينبألا باتك 05١ :ص «"بتاكلا بدأ” :يف اًضيأ

 .(ةئثم عبسلا دعب نونامثلاو سماخلا دهاشلا ءرجلا 00 :"بدألا ةتازخ"و (ضعب

 .(هذ :ت) "ليخلا ديز"ب فورعملا «ناهبلا ءيئاطلا لَهْلَهُم نب ديز فِيْكُم وبأ وه "ليخلا ديز"و

 يف باعيتسالا" ء١٠ ٠١/ :"تايفولاب يئاولا" ء45/17 :"يناغألا" ء۷ 529 :"قشمد خيرات")

 .(088 /7؟ :"باحصألا ةفرعم

 (نعط :ةدام «سورعلا جات ءنعط :ةدام ءطيحملا سوماقلا) .هبرض :اًنعط حمرلاب هنعط

 ل عطقنا اذإف «هب ٌلصتم بلقلاو ءبلصلا يف ٌنطبتسم قرع وأ ءرهّظلا يف ٌقرِع وه :ريبَأ عمج :رهابألا
 ."ربم" :ةدام :"برعلا ناسل" "ربهم" :ةدام جاو .ةايح هعم نكت

 ناوارمح ناترّتُم ناتمّ :امههو 0 ناويحلاو ناسنإللو ةولُكو ةيلُك م عمج :تايلكلاو لكلا

 «"يلك" :ةدام :"برعلا ناسل") .محشلا نم نيرظُك يف «نيترصاخلا دنع بلصلا مظعب ناتقزال

 .('يلك" :ةدام «"طيحملا سوماقلا"

 ناعجسش ناسرف اَنِم بكرت -برحلا موي وهو - نوبهريو سانلا هيف عّرفي يذلا مويلا يف :تيبلا ىنعم
 (نعط يف نوريصب) :هيف دهاشلاو . ءادعألا ىلع يضقت ةقت يتلا لتاقملا نعطب نوريبخ برحلا ىلع نوبّردم

 .(ءابلا) ىنعمب و ٌتءاج ثيح

 .("عور" :ةدام :"حاحصلا" ؛"عور" :ةدام :"نيعلا") .ٌعّرَفلا -ءارلا حتفب-- :ٌعْوّولا
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 ىلعو ١٠١[ 1 :نارمع لآ] "!(َنوُدَِ اَهيِف ْمُه هلل آ ٍةَمْحَر ىِفَق) لثم ءلحملا ةدارإو احلا مسا

 وأ ءميعنب الإ ءيشب ٌلصاح ٌروفلا ام ل

 :يأ ءزوفلاب ٌقّلعتم ٌرورجملاو ٌراجلاو ٌفوذحم ٌربخل ا وأ «ميعن لحم يف الإ لحم يف ٌلصاح ٌزوفلا ام

 «ءايلا ىنعمب « يف ۱ لعج :ينأ وألا لع يشل هبا يف ءابلاو ءوينب الإ يتم زوفا

 رسب مهني ۳ :نارمع لآ](ِردَبي ُهّللأ ُمُكَرَصَ ةقلَ)لثم يناثلا لع ةيفرظللو

 ٌةايحلا هب نوكي امو برشملاو مّعطملا نم اهب ُشْيِعَت يتلا ٌةشيعملا :يأ 4شيعلا :هلوق# [؟4:]
 واق

 .“"سوماقلا" نع" ح" بط ٌمساو :يأ «ةمجعملا نيغلا نوكسب 4در :هلوق 3

وخد لهسي :يأ © ْغاَسُي :هلوق# ۲1 4 ١
وماقلا" نع Orr قلحلا يف هل

 2 ت

 يدارفإلا زاجملا .نوعبرألاو ثلاثلا عونلا ۲۸۲ /۲ :يشکررلل "نآرقلا مولع يف ناهربلا") :رظنا (۱)

 زاجملاو ةقيقحلا ماكحأ باب ۸٩ /۲ :"يودزبلا لوصآ حرش رارسألا فشك" ءرشع عباسلا «هماسقأو

 ةقيقحلا «يناثلا نفلا ۳۷۳ :ص «"يناعلا رصتخ" «برعلا دنع ةراعتسالا قيرط «ةيانكلاو حيرصلاو

 .(لسرملا ميسقت ءزاجملاو

 مولع يف ناقتإلا" «ثلاثلا بابلا ء۹۳ /۲ :"زیزعلا باتكلا فئاطل يف زيبمتلا يوذ رثاصب") :رظنا (۲)
 حرش" ءابلا فرح «لوألا بابلا ٠١۹ /۲ :"بيبللا ينغم" ؛نوعبرألا عونلا ٠١۸۳ /۳ :"نآرقلا

 .(رجلا فورح ۸۸ /۲ :"كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا

 .اًصّخلم "شيع" :ةدام نيعلا لصف ؛نيشلا باب 244 :ص «"طيحملا سوماقلا" (
 .ةمدقملا هب /؟ :ق “"ردلا يلع يبلحلا ةيشاح" (4)

 .فرصتب "دغر" :ةدام «ءارلا لصف «لادلا باب ء7 87 :ص «"طيحملا سوماقلا" (0)

 .ةمدقملا ءب /7 :ق «"ردلا يلع يبلحلا ةيشاح" ()

 .خوس :ةدام «نيسلا لصف ءنيغلا باب ءال84 :ص :"طيحملا سوماقلا" (9)



1۹%۷ 

 ُهَتَياَغَو ُهَعوْصْوَم َفرْعَيَو ِهَِر وأ ِهِدَحب ُهَروّصَعَب ْنَأ اًمْلِع َلَواَح ْنَم ىَلَع ّقَح
 .ُةَداَدُْمِتْساَو

 اًحالطصاو ًةغل اهقيقحتو اهماسقأو امبارعإ :ةمدقم
 ٌلوعفم بصتتلاب وأ ٌةمّدقم هذه :يأ «فوذحم ادتبل بخ عناب «ٌةمّدقم :هلوق# [4]
 عاف مسا يهف «' !"قئافلا" يف هب حرم رص امك لاّذلا رسكي يهو ةمّدقم د :يأ هيفوذحم لعفل

 ةغل هقفلا فيرعت نم هيلع ْتَلمَتشا امل هريغ ىلع اهمه نم همدم :يأ يذدعتلا َمّدُق نم

 ةمحرتو لو ملعلا ٍلضفو :هحابمو هروظحم و «هدادمتساو هعوضومو ءاحالطصاو

 ختتف ٌزوجيو . .اهريغ ىلع اهتاذب ٌةمّدقِتم :يأ َمَّدَقَت ىنعمب مزاللا نم اًمأو ءكلذ ريغو " مامإلا"

 يوو تانا ا. اهوخ لق كوقعلا تانرأ اهمال :يأ يذدعتملا نم لوعفم مسا لالا

 ّمث «ءيش لک لوا ىلإ تلق مث : «شيجلا نم ةمّدقتملا ةفئاطلل مسا ْتَلِعُج مث ٌةفص لصألا يف

 1 ءّلكلا موهفملا دارفأ نم ٌدرف انآ ظِحْوُن نإ ٌةّيفرع ًةقيقح ةصوصخملا ظافلألل اًسا ْتَلِعُج
 .اهصوصخ ًظِحْوُل نإ اًراج

 يناعملا نم هلئاسم يف ٌعورّشلا هيلع ْفقَوَتُي ام :يهو «ملعلا ٌةمّدقم :نايسق يهو
 .ةموصخللا

 عافتناو اهب هل طابترال دوصقملا َمامأ ْتَمّدُق مالكلا نم ٌةفئاط : :يهو «باتكلا ةملقمو

 ديلان هيشاوح" را يف كلذ قيقحت ماتو هيف اهب

 يبأل وهو ."لفطصا" :ةدام ؛داصلا عم ةزمهملا «ةزملا فرح 57/١« :"ثيدحلا بيرغ يف قئافلا" )١(

 ؛"ةيهبلا دئاوفلا") .(ه ٥١۸ :ت) يمزراوفلا ٍيرَكْمعَّزلا هللا راج دمحم نب رمع نب دومحم مساقلا
 .(19١171//؟ :"نونظلا فشك" 2٠١5 :ص

 .ةمدقملا ١_5 ١.« :ص «"لوطملا" :رظنا (0)

 «"لوطملا" ىلع "ديسلا ةيشاح"و «ةمدقملا ءأ /67 -أ/١0 :ق "لوطملا ىلع يبلج نسح ةيشاح" :رظنا (۳)



۱۹۸ 

 .ثبعلا نع هيْعَسل اًئوص ٍةريصب ىلع هُعورش ٌنوكيل ًةعانص ٌبجاو :يأ «ٌقح :هّلوق# 31

 مولعلا عاونأ
 ءاهريغو ةّيعرّشلا مولعلا نم ناك ملع ّيأ الع َماَر :يأ 4لَواَح ْنَم ىلع :هلوق» [؟4ه]
 .ديحوُتلاو هقفلاو :ثيدحلاو ريسفتلاٌملع :ُي ٌةيعرشلاف

 :ماسقأ ةثالث ةيعرشلا ُريغو

 هللا :رشع ٌةعبرأ مهُضعب اهّدعو « 'هداز يخيش' يف ارك رشع انثا يهو :ٌديبدأ

 ضيرقو «يفاوقلاو ضورعلاو «عيدبلاو ٌنايبلاو يناعملاو ءٌوحّنلاو ٌفيرصتتلاو «قاقتشالاو
 .خيراتلا هنمو ءتارضاحملاو ؛تاءارقلاو «ةباتكلاو ريتلا ٌءاشنإو ءرعّشلا

 «ُباسحلاو «ّيِميلعَتلا ٌملعلاو «ٌةئيهلاو «ةسدنهلاو .فّوصتلا :ٌةرشع يهو :ٌةّيضايرو

 .لزنملا يدتو «قالخألاو ءةسايسلاو "7 ىقيسوملاو ريح لاو

 ّيعيبطلاو ّيهإلا ملعلاو نيّدلاو هقفلا لوصأو لدجلاو قطنملاك كلذ ادع ام :ٌةيلقعو

 ."قاّزّرلا دبع نبا" اه ها مهشعي ةركذ انك «ءايميكلاو ةفسلفلاو تاقيملاو ٌبّطلاو

 قطانلا ناويحلاك تاّيتاّدلاب ناك ام :ٌدحلا «هيسر وأ هّدحب هرّوصتي نأ :هلوق# [؟41]
 .هل كِحاَضلاك تاّيضرعلاب ناك ام :ُجسّرلاو ءناسنإلل

 ء1١۷٤_٤۷٤ ١/ :"نونظلا فشك") :رظنا .ىرخأ شاوح "لوطملا" ىلعو .ةمدقملا .1_10 :ص

 0 :يشاوحلاو حورشلا عماج"

 دمحم نيدلا يحمل يهو «باتكلا ةمدقم ء١۲ ١/ :يواضيبلا ريسفت ىلع هداز خيش نيدلا يع ةيشاح )١(

 ء۰١۹۵ :ت) هداز خيش وأ - هداز يخيشب فورعلا يفنحلا «يوَّجوقلا ىفطصم نيدلا حلصم نب

 :ص ءةيناعنلا قتاقشلا ء۹١4٤ ٠١/ :بهذلا تارّذَش ء۵۸ /۲ :ةرئاسلا بكاوكلا) ٠۹١١( :ليقو

 ١۹۹(. /۲ :علاطلا ردبلا 6

 (ةمدقملا 11۸/١ :"ف") .(يقيسيوملا) :"م" و "ب" يف (۲)

 تاعوضوم يف ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم) :اهدودح و مولعلا تايسقت نع ل رظنا (

 مجعم (ةمدقملا «19_؟/١ :مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك «هداز ىربك شاطل مولعلا

 (مولعلا ميسقت يف لوألا بابلا ء1۲ ١/ :نيفنصملا

 تايلكلا ءءاتلا فرح «547 ١/ :مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك) :مسرلاو دحلا ىنعمل رظنا (54)

 . (ءالا لصف ۲ :ص .يوفكلل



۱۹۹ 

 ءاهيلع "لأ" لوخدل سنج مسا اهتإ :"”لْيِقف «مولعلا ءامسأ يف اوُهلَمخا دق مهنأ ْمّلعاو

 نبا" هّراتخاو ءيرْثلل مجتلاك صخش لع :ليقو «"”دّيَسلا" هّراّمخاو ءسنج 0 :ليقو

 لاق ؟ٌةيراضحتسالا ٌةَكَللا وأ اهُسفن لئاسملا وأ لئاسملا ُكاردإ ملعلا ىَمَسُم لهو «27'مامحل

 وه ٌّّلعتم ىنعملا اذهو «كاردإلا وه ملعلل ٌىقيقحلا ىنعملا» :“"حاتفملا حرش 00 ماب

 َقِلْطُأ دقو ءٌةكلملا وهو «ءاقبلا يف هيلإ ٌةليسو ُعباَتلا كلذ ُنوكي لوصحلا يف حبات هلو مولعملا
 .ها «اًروهشم اًراجم وأ ةّيحالطصا وأ ٌةّيفرع ةقيقح ٌةقيقح اّمِإ اهنم لك ىلع ُملعلا

 يفيرعتك مسا اّمإو «ةّيقيقحلا تاّيهاملا فيرعتك "!ٌيقيقح ام فيرعَتلا ْنأ ْمّلْعا مث

 ردص" ل "حيضوتلا" ين هماعو عضو ءيش ّيأل مسالا اذه نأ ٌنييبت وهو «ةّيرايتعالا تاّيهاملا

 .""ةعيرشلا

 مج هراتخاو (ةمدقملا ١/ 23١ :"جاهنملا حرش يف جاببإلا" :هباتك يف وهو ءيكَبّسلا نيدلا يقت 7 هلئاق ١(

 .(ةمدقملا ءأ ١7/ :ق) :رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا يف يلعبلا هدافأ امك ءريفغ

 . (ةمدقملا 19/١ :دضعلل بجاحلا نبا رصتخم حرش ىلع هتيشاح) :يف (؟)

 .ةمدقملا ء٤ :ص «"ريرحتلا" (۳)

 ةّيده" 219/71" /؟ :"نوئظلا فشك") (ه 81١7 :ت) يناجرُجلا فيرشلا ديسلل "حابصملا" :ىّمسملا (4)

 :ت) يكاكسلا نيدلا جارسل "مولعلا حاتفم" نم ثلاثلا مسقلا حرش وهو N "نيفراعلا

 اذه نأ الا حرشلا اذه نم عوبطملا مسقلا يف لقنلا اذه ىلع رثعن مل صحفتلاو عبتتلا مغر (ه5

 (يناعملا ملع :لوألا نفلا ١" :ص) :لوطملا ىلع هتيشاح يف روكذم همامتب لقنلا

 قيقحتلا يف هلقن يلعبلا نأل ؛يلعبلا نع ًالوأ عقو حاتفملا حرش ىلإ لقنلا اذه ةبسن يف أطخلا لعلو

 هللاو .وه اك هنع نيدباع نبا هلقن مث ءديسلل حاتفملا حرش ىلإ اًبوسنم (ةمدقملا ١/٠١ ق /ا) :رهابلا

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت

 فاشك") .ةقيقحلا بسحب اًقيرعت ىمسيو ؛ةدوجوملا قئاقحلا روصت هب دصقي ام وه :يقيقحلا فيرعتلا (0)

 .(ءاحلا لصف ء۹۲ :ص ؛"تايلكلا" ؛ءاتلا فرح «547" ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 فاشك") .مسالا بسحب افيرعت ىمسيو ءاقلطم تاموهفملا روصت هب دصقي ام :يمسإلا فيرعتلا (7)
 .(ءاحلا لصف ۳۹۲ :ص «"تایلکلا" «ءاتلا فرح 5417 ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 دوعسم نب هللا ديبعل امهالك ءهقفلا لوصأ «ةمدقملا ء١٠ ١/ :"حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا" (۷)

 .(ه ۷٤۷١ :ت) يراخبلا يبوبحملا ءرغصألا ةعيرشلا ردص



Yee 

 ٍلوصألاو ةّيبرعلا َبابرأ ْنأ» :””ةّيسمّشلا حرش" يشاوح يف "دّيسلا" َركَذو
 اف كرم موهفمل حالطصالا وأ ةغّلا يف َعِضْو اذإ َظَْللا ناو ءفّرعملا ىنعمب ّدحلا َنوُلِمَتسي
 ِتامرهفملا هذه ٌدودحف هل اًيضرع ناك هنع اًجراخ ناك امو هل اًيتاذ ناك هيف الخاد ناك

 اهموسرو اهدودح ناف قئاقحلا فالخب مسالا بسحب اًموسرو اًدوُدُح ىّمَسُن اهُموسرو

 «ةقيقحلا بسحي
 هَلَقَعَت ام ٍنييبتل مسا ّدح مولعلا نم هريغك هقفلا ّدح ّنأ كل َرَهَظ كلذ تملع اذإ

 اد ترك "”مهضعب ٌرَّوَجو «عورّشلل ٌةمّدقم هوُلعج اذلف «هئازإب مسالا َعَضّوَو ٌمضاولا

 :يأ «لئاسملا لك لقعلا درس ؛ ّيفينحلا ّذمحلا ّنأل ؛ةمّنَُم نوكي ال :ليقف هيللعو ءايقيقح

 هيف عورّشلا ةمدقم ال «هيفن ملعلا ٌةفرعم وه كلذو ,دودحملا ملعلا لئاسم عيمج رّوصتب

 َةَمُدَقُم هعوُقو نم َعِنام الف «ّلكلا ٍدْرَس ىلإ ةجاح الب هل لصفو سنج ُذخأ زوجي :ليقو

ESCA DG N a طفل فالخلا ' ريرحتلا" يف لَعَجو" 

 يف عبارلا لصفلا «تادرفملا يف ىلوألا ةلاقملا ء1 7١_١4 :ص «؛"ةيسمشلا حرش" ىلع "ديسلا ةيشاح" )1١(

 ء١١۳٠ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") .(ه 81١5 :ت) يناجرُثلا فيرشلا ديسلا ةيشاح يهو :تافيرعتلا

 دمع نب دمحمل "ةيقطاملا دعاوقلا ريرحت".ب ىمسملا "ةيسمشلا حرش" ىلع ۹ / :"عماللا ءوضلا"

 (51417 /7 :"نيفلؤملا مجعم" ۳۸ /۷ :"مالعألا") .(ه ۷٠١ :ت) يزارلا يناتحتلا نيدلا بطق

 :هل لاقيو «ينيوزقلا :يبتاكلا يلع نب رمع نب ىلع نيدلا مجنل قلعتملا يف ٌرصتخم نتم يه "ةيسمشلا'و

 تاوف" ء744 7١/ :"تايفولاب يفاولا") يسوطلا نيدلا ريصن ذيمالت نم (ه 1۷٥ :ت) "ناريبد"

 .(717 ١/ :"نيفراعلا ةّيده" 441١« /7 :"نيفلؤملا مجعم" ءاث16 /4 :"مالعألا" ۳ ر

 مجنل "ةيسمشلا" نأ (۱۹۸ :ص) :" عوبطم وه ايب عونقلا ءافتكا"و ١١( 77 /7) "نونظلا فشك" يف َرِكُذو

 eS ذيملت "يبتاكلا"ب فورعلا «ينيوزقلا يلع نب رمع «نيدلا

 روتكدلا :قيقحتب "نيدباع نبا ةيشاح :يف اك ءراتحملا درل نيققحملا ضعب اًضيآ اطخلا اذه يف عقوو
 .هانتبثأ ام باوصلاو (ةمدقملا ١/ ٠۲١ :ف) :روفرف حلاص دمحم نب نيدلا ماسح

 «4547 ١/ :ريبحتلاو ريرقتلا يف ليصفتلاو طسبلاب روكذم هباوج اذك و هيلع داريإلاو لوقلا اذه (۲)

 .(ةمدقملا ء18_ ١/ ١5 :هاشداب ريمأل ريرحتلا ريسيتو «ةمدقملا

 ىلإ َرَظن لوألا لئاقلا نإ :لاقي نآب كلذو (اًيظفل َفالخلا "ريرحتلا" يف لعجو :هلوق) :يعفارلا لاق
 ٍلئنيح عنتميف «هلئاسم دْرَسِب بًال لصحي ال هسفنب هروصت نأ كش ال هنإف ؛هتروصب ال هسفنب هروصت

 ىلإ ةجاح الب ٍلصفلاو سنجلا ركذي لصحي هتروصب هّروصت َّنأ ىلإ رع يناثلا لئاقلاو «ٌةمّدقم هعوقو



 هيف هقيقحت ماهو
 .ْمَهْفاف (0

 نف لكل ةرشعلا يدابملا
n هو سكيب * 1 e ت ت ھر f #يركز نبا" اهَّمَظَن ةرشع ملع لك ئدابم ْنأ ٌملعا 4خلإ هعوضوم َفرْعَيو :هلوق ] 3 

 :لاقف ,"”"دصاقملا ليصحت' يف
 دارملا لعًةرشع كنتو يدابملا يف باويألا ل اراق

 عراشلا مكح دادمتساو مسالاو عصضاولا مث عوضوملاو ٌدحلا

 الاغ اف ةو ةليضفلا لئاسما رو ِصَت

 ب لاعت هللا هَر - "ةفينح وبأ" :هٌعضاوف .ةّنس َيقبو «ٌةعبرأ اهنم "حراشلا ني

 لج لک :هلئاسمو .هئم هل دب ال ام فّلَكْلا ليصحت بوجو :هيف عراشلا ُمُْكُحو .ةقفلا :هّمساو

 :هلليضفو .ٌبجاو لعفلا اذه :وحن «ةسمخلا ماكحألا ٌدحأ اًهومحمو «فّلكْلا ٌلْعِف اهعوضوم

 حالصل و .هقفلا لوصأو «ثيدحلاو «ريسفتلاو «مالكلا قوس مولعلا لضفأ هوك

(1) 

000 

002 

 جج نمو عتامالو ءاهسفن ال اروع دنع ناك ةفامتشلا عم رؤس اذإ نايجلا# تامل در

 رخألا هيل رال مهتم لك رك ولف ءهولعت دعب هسفنب هلوصخ ةمدقم هولعت لبق هتروصب ملعلا روصت

 .(ةمدقملا ١ :ص :"ريرحتلا") "مايهلا نبا" هقح ام رظناو ءهّقَاََك ا

 :'مايهلا نب لاهكلا ريرحت ىلع ريبحتلاو ريرقتلا") :اًضيأ رظناو .ةمدقملا «.5_5 :ص «"ريرحتلا"

 .(ةمدقملا 175/1١_18. :"ريرحتلا ريسيت"و «ةمدقملا 4 5_5" ١/

 يف يهو - ةمدقملا .ب /؟ :ق :"دئاقعلا ربتعت 3 هب امم دصاقملا لصحم"ب ةامسم ؛مالكلا ملع يف ةموظنم

 .(كلذ ريغ :ليقو ه9 تز را ةايركر او اني نبدأ + كيو فلأو نم نقار كن

 نونفلا يف تافنصملا ديناسأ عفر يف رمثلا فطق" ١/ ۲٠١ :"نيفلؤملا مجعم" ١/ ۲۳١ :"مالعألا")

 دصاقملا لصحم" نأ (ميملا باب ؛447 /1) :"نونكملا حاضيإ" يف نكلو ..۷ يدق : رثألاو

 .ها يركز نب دمحأ "ةموظنم" ىلع روجنملا حرش وه "دئاقعلا ربتعت هب اهب
 يسافلا ءراجننلا يسانكملا .نامحرلا دبع نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ وه "روجنملا" نأل ءأطخ هلعلو

 'رمثلا فطق" 2704/١ :"نيفلؤملا مجعم") :رظنا ."دصاقملا لصحم" حراش وهو (ه 445 :ت)
 .(5117/9 "تابثألاو سراهفلا سرهف" ١/ ۱۸١ :'مالعألا" ۲۲۹ :ص «ينالقلل
 .يفكصحلا نيدلا ءالع :يأ
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 .'"ح" هداف ءنطابلا حالصل فّوصتلاو دئاقعلا ةبسنك رهاظلا

 TT ةعيرشلا ملعب صح م ٍءْئشلاب ُملِعْلا :ةعَل ةففلاَق

 ةيعرُشلا ماكخألاب لعل َنيِيلوُصَألا دنع :احالطصاو .اهيقف َراَص ٌةَعاَقَف مصاب

 هل 4ةعبرقلا ملعب ٌصْخ مث ؟ :هلوق# 3

 .ةيليِصْفلا اهيْلِدَأ نِم ُبَسَتْكمْلا ةر
 .7"مولحلا ءايض" نع "رحبلا" ف لَكَ

 ّيوغللا ةقفلا نأ :لصاحلاو» :مالك دعب "رحبلا" يف لاق «خلإ ةققو :هّلوق# 3
 لقنو "كلا ينامركلا" هب حا ل ص اک هيف اهثومضم يحالطصالاو «يضاملا ف فاقلا 00

00 

0 

 ةفز

(4) 

(6) 

(0 

 قبس اذإ :اهجتفبو َمِهَق a رسكب َهَقق :ُلاَقُي هنآ» : هيلع "هتيشاح" يف "يلْمّرلا" ةمالعل

 .ةمدقملا ءأ /" :ق "م"

 /5) :يرهوجلل "حاحصلا" نع اًضيأ هلقنو .ةمدقملا 2" ١/ :"قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا"

 (هقف :ةدام ؛ءاغلا لصق ءءاهلا باب ل7 23“

 حرش (ه١٠81 :ت) يفنحلا يرصملا "ميجن نبا"ب ريهشلا دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا نيزل "رحبلا"و

 .(هال١٠ :ت) يفَسْنلا نيدلا ظفاح .دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأل "قئاقدلا زنك" هب

 :ت) يرصبلا ءيِنَمّيلا ,يرّيمجلا "ناوشن نبا"ب فورعملا ديعس نب ناَوُشَت نب دمحمل 'مولحلا ءايض"
 ءاودو 8 سمش" نم هرصتخا 0176٠ / :"نيفلؤملا مجعم" ۱۲۳ /۷ :"مالعألا" .(ه

 :"ةاعولا ةيغب" ء71١٠ /7 :"نونظلا فشك") .(هها/ا“ :ت) ناوشُت هدلاول "مولكلا نم برعلا مالك

 :مولعلا سمش هلصأ يف روكذم لقنلا اذه نأ الإ «مولحلا ءايض باتك ىلع رثعن مل 7

 (هقفلا ؛ةدام ءامهدعي ام و فاقلاو ءافلا باب ءءاغلا فرح ء١۲۳٠ /۸)

 .ةمدقملا ء١١ ١/ :"قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا"

 نم لضف باب ؛ملعلا باتك ۹/۳ :يراردلا بكاوكلا ب ىمسملا ءيراخبلا حيحص ىلع هحرش يف

 .يدادغبلا مث ؛ينامركلا ديعس نب ىلع نب فسوي نب دمحم نيدلا سمش :وه ينامركلاو ؛مّلع و ملع

 :نيفلؤملا مجيعم ء١١٠٠ /۷ :مالعألا ۲۹۲ /۲ :علاطلا ردبلا ٤/ ۳٠١ :ةنماكلا رردلا) (ه7/85 :ت)

 نب دمع نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ هنإ اولاقف ءراتحملا در ..ل نيققحملا ضعب انه مهوو ۳ ٤(

 قيقحتب نيدباع نبا ةيشاح يف ابك (ه5 44 :ليقو ه847" :ت) ينامركلا مالسإلا نكر «ةيوريمأ

 دمع و قالح نسح يحبص قيقحتبو ءةمدقملا ١/ ١" :روفرف حلاص دمحم نب نيدلا ماسح روتكدلا

 .هانتبثأ ام باوصلاو (ةمدقملا ١ :يبلخ ةمعط ديما دبع قيقحتب و قعدقملاءا 0 :رماع

 «يبوُيألا نيدلا نيز نب يلع نب دمحأ نب نيدلا ريخ "قئارلا رحبلا نم ةّيفخلا قئاقحلا ٌرِهْظُم" :ةابسملا



O 

 .ةيجَس هل ةقفلا َراَص اذإ :اهّكضبو «مهفلا ىلإ ريغ

 ةصوصح ٍةفئاط ُقافَتا :احالطصاو ءقافتالا :ًةغل حالطصالا (اًحالطصاو :هّلوق» 3
 . "لمر" «رخآ ىّتعم ىلإ هانعم نع ءيئلا جارخإ ىلع

 وهو «قيدصتلاب َملعلا َلَدبأ "”مامهلا نبا" ققحملا نأ ْمَلعا «خلإ ماكحألاب ٌملعلا :هلوق# [ 3

 «ٌيعطق هّلك ةقفلا نأ ىلع ءانب ءًاطخ وأ اًباوص ءاّيرظن وأ اًيرورض ناك ٌءاوس «ٌىعطقلا ٌكاردإلا
 ةيظلاب هّصحح "”ههضعبو «هقفلا نم اَسيل - ةنونظملا ٌماكحألا اذكو -- ةّيعرّشلا ماكحألاب ٌنَظلاف

 ٍدحاو ريغ صن دقو «ّيَنْظلاو ّيعطقلل الماش هّلَعَج '”مهضعبو ءاًعطق هّتوبث َمِلَع ام هنع جرخيف

 .” ريرحتلا حرش" يف ماتو «فلخلاو فلشلا لمع هيلعو هٌّقحلا هنأ ىلع نيرحأتملا نم

 «ّيقطنملا ٌحالطصا وه اك ٌنّظلاو نيقيلا ىلع ُقداَّصلا كاردإلا :انه ملعلاب ٌدارملاف

 يف "ةعيرّشلا ردص" لاق «يوصألا ٌحالطصا وه ا( َنّظلل ٌلباقملا هب ٌدارملاف لوألا ىلعو

 هب ٌعوطقم هنأ :اَلَوأ هباوجف ؟هيلع ٌملعلا َقِلْطأ ملف ءّينظ ةقفلا نإ :ّلْيق امو» : حيضوتلا"

0) 

(2 

(0) 

(£) 

(0) 

(0 

 يلْمَرلا نيدلا مجن هنبا نأ الإ ؛ةيشاحلا هذه ىلع رثعن من (ه١۸٠٠ :ت) يلمرلا «ٌيقورافلا ءّيِمّيَلَعلا

 :ق) :هيف ٌروكذم لقدلاو هيلع انرثعف «"قئارلا رحبلا ىلع قزاّرلا ضيف" :هاّيسو «ةيشاحلا هذه درج

 .(ةمدقملا هب ١'/

 ضيق" :يف ٌدوكذم لقنلا نأ الإ ؛ةيشاحلا هذه ىلع رثعن مل"قئارلا رحبلا نم ةّيفخلا قئاقحلا ٌرهْظُم"

 .(ةمدقملا ب /۲ :ق) :"قئارلا رحبلا ىلع قزاَرْلا

 .ةمدقملا «؛ :ص ؛"ريرحتلا" :رظنا

 يف لوألا رمألا «ةمدقملا ۲۹/١ :"ريبحتلاو ريرقتلا) :رظنا .هعابتآو يزارلا نيدلا رخف مامإلا مه

 ريسيت") .ينألقابلا ركبوبأ يضاقلاو (ةمدقملا 1١/١ :"ريرحتلا ريسيت" .هقفلا لوصأ مسا موهفم
 يقتو (ةمدقملا ء٤٠ ١/ :يونسألل "لوصولا جاهنم حرش لوسلا ةياهن" ؛ةمدقملا ١/ ١١ :"ريرحتلا

 .(ةمدقملا ۳۸ ١/ :"جاهنملا حرش يف جاببإلا") :يف يكبسلا نيدلا
 :ص «يزاريشلا قاحسإ يبأل للا حرش" ءةمدقملا ء١١ ١/ :يشكرزلل "طيحملا رحبلا") :رظنا

 .(ةمدقملا « 9

 .هقفلا لوصأ مسا موهفم يف لوألا رمألا ءةمدقملا ١/ ۲۷_٠١ :"ريبحتلاو ريرقتلا" :رظنا

 .ةمدقملا ۲ ١/ :"حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا"
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 -هيلع ٌعاجإلا َدَمَعنا امو «هب يخّولا لوزن َرهَظ دق ام يهو -ًةقف اهنأ اَنْرَكَذ يتلا ةلمحجلا ناف

 .ْمَهْفاف "هيف هّمامتو «تاّيئْظلا ىلع ٌقّلْطُي ملعلا نأ :اًيناثو ٌةّيعطق

 هّدَرو «نيفلكملا لاعفأب ُقّلعتملا ىلاعت هللا ٌباطخ وه :ليق ېک عمج ماكحألاو

 بوجولاك باطخلاب َتّبَت ام ءاهقفلا دنع هيلع حّلطصملا مكحلا َّنآب» ""ةعيرشلا دص"

 تاوذلاب ٌملعلا اهب َجّرَحَحو «ًةيفرع ٌةقيقح َراَص ٌمث قولخملا ىلع قلخلاك اًراجم ةمرحلاو
 ُباطخ الول ُكَرْدُي ال ام» _ :©29"حيضوّتلا" يف ايك_ ةّيعرشلاب ٌدارملاو .لاعفألاو تافّصلاو

 «)«ةّيسايقلا لئاسملاك هيلع وه سيقملا هريِظنب وأ مكحلا سفنب ٌباطخلا ناك ٌءاوس ءعراشلا

 وأ ءٌثداح لاَعلا َّنأب ملعلاك لقعلا نم ٌةذوخأملا ٌماكحألاو «ناييإلا بوجو لم اهنع ٌجرخيف
 .ٌعوفرم ّلعافلا ّنأِب ملعلاك حالطصالاو عضولا نم وأ ٌةقرحم َراَثلا َّنأب ملعلاك ٌسحلا نم

 دّجح سايقلا وأ عامجإلا نوكك ٌةّيلصألا َجّرَكف ,عورفلا لئاسمب ٌةقّلعتملا ةّيِعرفلاب ٌدارملاو
 .ْمهفاف ."”مّدقت اى ةّيعرّشلاب جَرَ ءاّيجاو ناهيإلا نوكك ٌةّيداقتعالا اّمأو

 ةعبرألا اهيّلدأ :يأ ملعلا نم لاح ءاهتّلدأ نع اًنشان :يأ «اهتّلدأ نع» :هلوقو

 ناك نإو هّنإف ءدّلقملا ٌملع َجَرَحف ءسايقلاو عامجإلاو ُةَنَسلاو ٌباتكلا يهو ءاهب ةصوصخملا

 ملعك ليلّدلاب لّصحي ملام َجَرَحَحو ةصوصخملا ةّلدألا كلت نم سيل هّنكل هل يلد دهتجملا لوق

 .ةمدقملا 27 ١/ :"حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا" :رظنا )١(

 :رظنا مهريغو ؛يفوطلاو «يومحلاو يناّرَقلاو يكبسلا نيدلا جاتو يزارلا نيدلا رخف هلئاق (۲)

 يف مالكلا ء۳٠ :ص «"عماوجلا عمج" يناثلا مسقلا «سايقلا يف مالكلا ١/ ٠١١ :"لوصحملا")

 ةمدقملا ۲۳ ١/ :"رئاصبلا نويع زمغ" «ثلاثلا لصفلا لوألا بابلا ١/ 1٦ :"ةريخذلا" ءتامدقملا

 .(ةمتاخ .ثلاثلا لصفلا «5 ١/ ١5 :"ةضورلا رصتخم حرش"

 .ةمدقملا 270-177 ١/ :"حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا" (6)

 .فرصتب «ةمدقملا ۲۸/١ :"حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا" (5)

 :حيسضوتلا ىلع حيوسلتلا حرش نسم ةرابعلا نسم اهدسعب امو «حيضوتلا ةراسبع ىسهتنا اسنه (6)

 .(ریيغتب ةمدقملا ۲۹_۲۲ /۱)

 .ةلوقملا هذه يف ()



 .- مالّسلا هيلع - ليربج ملعو ىلاعت هللا

 ىَمَسُي له داهتجا نع لصاحلا --ك- يتلا مْلِع يف َفِلَسخاو» :”رحبلا" يف لاق

 ٍليِلد نع هلوصح رابتعابو ءاهقف ىَمَسُي ال مكحلل ٌّيعرش ٌليِلد هنأ رابتعاب هنأ ٌرِهاَّظلاو ؟اًهقف

 .ها «اًحالطصا اًهقف ىَمَسُي ٌيعرش

 ذإ ؛هقفلا نم سيل ِهّنِإ :"”ليقف «ةالّصلاو موّصلا لثم ةرورضلاب نيّذلا نم ٌمولعملا اّمأو

 .هنم "”حيضوّتلا" يف هّلَعَجو «لالدتسالا قیرطب هلوصح سیل

 الف «نيدلا راعش ْنِم َراَص هنوكل شراع ةرورضلا ٌدح ىلإ هلوصو ّنأ :هّهجو ٌلعلو

 ىلإ ٌجاَتْحَت ال يتلا ةّيهيدبلا تاّيرورّْطلا نم وه ّسيل ذإ ؛ليلّدلاب اًثباث لصألا يف هئوك يفاني

 صح ْنَم ٍلوق ىلع هجارخإ ىلإ ُجاتحي معن «ءزجلا نم مظعأ لكلا نوكك ٍلالدتساو رظن
 .ينظلاب ةقفلا

 هَلَعَج نم ٌطِلَغو 29"ريرحتلا' يف هَقَفَح اك مزالب ٌحيرصت «ةّيليصفتلا» :هّلوقو

 . "قئاّرلا رحبلا ىلع هّتَفّلع ايف (”قلاخلا ةحنم" يف اترك ٌتاقيقحت ماقملا اذه يفو ءزارتحالل

 .ةمدقملا ء١٠ ١/ :"قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا" (1)

 يوادرملاو (لوألا لصفلا «تامدقملا يف مالكلا ١/ 8١ :"لوصحملا" :يف يزارلا مامإلا وه لئاقلا (؟)

 .(ةمدقملا ىلع مالكلا 2174/١ :"ريرحتلا حرش ريبحتلا") :يف يلبنحلا

 .ةمدقملا 214 ١/ :"حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا" ()

 .ةمدقملا 6 :ص «"ريرحتلا" (4)

 e .مهريغو ءلمجلا نايلسو يوفكلاو ىلبنحلا يوادرملاو يلحملا نيدلا لالج مه 2(

 تايلكلا" «ةمدقملا ١/ ۷١ :"ريرحتلا حرش ريبحتلا" ؛ةمدقملا ١ : عماوجلا عمج ىلع يلحلا

 .(ةمدقملا ١/ ۲١ :" جهتملا حرش ىلع لمجل ا ةيشاح" e یف

 "نيدباع نبا"ب ريهشلا رمع نب نيمأ دمحمل «ةمدقملا ١/ ١١_1۷ :"ققارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم" ()

 رحبلا" ىلع ةيشاح يهو (01/48/7 :"نونكملا حاضيإ ء١١١٠ :ص «"رشتبلا ةيلج") .(ه17867 :ت)

 (ها/ ٠» :ت) ميجن نبا نيزل "قئارلا



 .o 1 سا ع 2 . . 2 و ۰ . جالا

 َنيَب عمجلا :ٍةَقيِقحلا لْهَأ َدْنِعَو .ثالث ُهَلَقََو عورُفلا ظفج :ءاهَقُفلا َدْنِعَو

 ةَرخَآلا يف ُدِجاَرلا َيْنّدلا ْنَع ُضرْعُمْلا ُهيِقَْلا اإ : رمل نسخا
 .هِسْفَن بوُيْعِب رو و

[YoY]ٌملع لوصألا يف ةقفلا نأ :لصاحلاف» :""رحبلا" يف لاق €خلإ ءاهقفلا دنعو :هل 5  
 ظفاحلا دّلقملا ىلع هقالطإو مهدنع دهتجملا الإ ةيقفلا سيلف دق اک اھلئالد نم ماكحألا
 «مهيلإ ء ءاهقفلل ةّيصولاو تقولا ٍفارصنا ليلدب ءاهقفلا فزع يف ٌةقيقح وهو زاغ لالا

 ُظَفْحي ْنَم ىلع هقالطإ َمئاّشلا نأ :"ريرحتلا" يف َرَكَذو "7" ىقتنملا' يف امك ماكحأ ُه ثالث هّلقأو

 ها 4ال وأ اهلئالدب تناك ٌءاوس : ينعي اقلطم َعورفلا

 نإو «لئاسملا يف َرِظْنلا ٌقُقِدُي ْنَم ةيقفلا ْنأ» :براقألل ةّيصولا باب يف "ُةُهْدَيَس نكل

 «ةيصولا تحت لذي ل ءلئاسملا نم اًقولأ طح ن : ی یتح ءاھتآدآ عم لئاسم الث َمَِع
 هنآ ””ريرحتلا" يف ركذ ام وه نآلا ٌفْرُعلاف الإو َفْرُع ال ٌتيح اذه ّنأ ٌرهاظلا يكل .ها

 .«عئاشلا

 ربحو «ةرصبلا لهأ مامإ ناك ؛يعبات (ه١١١ :ت) يرصبلا راسي «نسحلا يبأ نب نسحلا ديعسوبأ )١(
 :"ةرهازلا موجنلا" ء٤٠ ١١/ :"ةياهنلاو ةيادبلا" ء۴ ١/ :عيكول "ةاضقلا رابخأ") .هنمز يف ةمألا

 .(۸۷ :ص «يزاریشلل "ءاهقفلا تاقبط" ۱

 .ةمدقملا ء١١ ١/ :" قئاقدلا زنك حرش قئارلارحبلا (۲)

 ريهشلا يخلَبلا ءيِمَّلسلا ءٰيِزَوزلا دمحأ نب دمحم نب دمحم لضفلا يبأل ةيفنحلا عورف يف "ىقتنملا" (۳)
 مل (1801 7/5 :"نونظلا فشك" 1۸١ :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا") .(هالا* 5 :ت) "ديهشلا مكاحلا"ب

 «باتكلا ةبطخ ء1۷ ١/ :قئارلا رحبلا) :يف ىقتنلا نع لقنلا اذه اندجو اننآ الإ باتكلا اذه ىلع رثعت

 (ةمدقملا ١/ ۲١ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاحو

 .فرصتب ءءاتفإلاو ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقملا ٠۲۴ :ص «"ريرحتلا" )٤(

 .(مهريغو براقألل ةيصولا باب ءاياصولا باتك ) :يف "راصبألا ريونت" حراش يفكصحلا :يأ (0)
 سنجل ةيصولا باب ءاياصولا باتك ۳۸٠ :ص .يدهازلا نيدلا مجنل ةينملا ةينق) :ةلوقملا هذه رظنا (5)

 :رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا «ةمدقملا ء10 ١/ :ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح و «سانلا نم

 .(ةمدقملا هي /18فقم/١

 .ءاتفإلاو ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقملا ٥۲١ :ص :"ريرحتلا" (۷)



¥ 

 ف
 ةقيقحلا َّنأب ””نوّيلوصألا حرص دقو

 .ةيلصألا ةقيقحلا هب كرثتف ٌيفرعلا همالك ٌةقيقح هّنأل ؛هنمز يف ُفَراَعَتْلا وه ام ىلإ يصوملاو فقاولا
 هللا ىلإ ةَلِصوملا ةقيرطلاو ةعيرّشلا نيب نوحماجلا مه 4ةقيقحلا لهأ ٌدنعو :هلوق# [5]

 .")همامت يأيسو «ةعيرشلا بَل ةقيقحلاو «ىلاعت

 يف ُبْعاَرلا» :©"ةّيونزغلا" يف يذّلاو «”رحبلا" يف اذك «ةرخآلا يف ٌدهاّزلا :هلوق# 3

 ."قا زرلا دبع نيل «ةرخآلا

 ٌدقرف'" لأس» :لاق ثيح ءقدايزب "يازغلا" مامإلل “"ءايحإلا" يف هّلثمو :لوقأ

 Ae كوما ءاهقفلا نإ :لاقف هَباَجَأَف ءيش نع "ّنسحلا' "يخبلا

 يفسنلا نيدلا ظفاحو يسوبدلا ديز وبأو يِسْحَرَّسلا ةمثألا سمشو يودزبلا مالسإلا رخف :مهنم )١(

 كرتي ام ةلمج باب ء۸ :ص :"يودزبلا لوصأ") :رظنا .مهريغو «يراخبلا زيزعلا دبعو مايغلا نباو

 يف ةلدألا مي بوقت" «ةقيقحلا هب كرتت ام ةلمج نايب يف لصف ؛« ١ :"يِسْحَرَّسلا لوصأ" «ةقيقحلا هب

 00 ةقيقح هب كرتي ام ماسقأ يف لوقلا باب ء۱1۲۷ :ص «يسوبدلل "هقفلا لوصأ

 «"ريرحتلا" ءةداعلا ةلالدب كرتت ةقيقحلا :لصف ١/ ۲١۷ :"رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك"

 :"يودزبلا لوصأ حرش رارسألا فشك" ءسماخلا ثحبلا :عبارلا لصفلا ؛ىلوألا ةلاقملا 176 :ص
 «لوألا نفلا ءك١١٠ :ص ءميجن نبال «"رئاظنلاو هابشألا" ءةقيقحلا هب كرتي ام ةلج باب ۴ ٠١

 .ظافلألا قئاقح هي كرتي اهيف لصف ءالا :ص «"يشاشلا لوصأ" ءةسداسلا ةدعاقلا

 .ةيلاتلا ةلوقملا يف (؟)

 .ةمدقملا ٠١/١ :"قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا" (۳)

 نب دحأل ءلمعلاو ملعلا يف لصف ٠۲٤٠١ :ص ء(يونزخلا ةمدقم) ةيفنحلا عورف يف "ةّيونزغلا ةمدقملا" (4)
 فشك" ء١٠ :ص «'ةيهبلا دئاوفلا") .(ه۹۳٥ :ت) يفنحلا يونزغلا ديعس نب دومحم نب دمحم

 .(57٠18/؟ :"نونظلا

 سيلو ةدومحملا مولعلا نم ةماعلا هّدعي اهيف ثلاثلا بابلا «ملعلا باتك ۲ ۱: ”نيدلا مولع ءايحإ" (6)

 مالسإلا ةجح دمحم نب دمحم نب دمحم .دماح وبأ وه "يلاّرغلا"و «ولعلا ظافلآ نم لدي ام نایب ءاهنم

 7375/4 :"نايعألا تايقو'" ۲ ۷ :"مظنتملا" .(ه١٠٠ :ت) يعفاشلا «يسوطلا ءيلازغلا

 ١/ ۲١(. :"نونظلا فشك" ۳۲۲ /۱۹ :"ءالبنلا مالعآ ریس"

 «هتمجرت رداصم يف امل قفاوملا وه "ءايحإلا"و "لصألا" نم هانتبثأ امو (يجنسلا) :"م"و "ب"و أ" يف ()

 يرصبلا يِخَبَلا بوقعي نب دقرف بوقعي وبأ وهو "ةفوكلا ةخبس" :ليقو "ةرصبلا ةخيبس" ىلإ ةبسن
 :"لامكلا بيذبت" 2517/4 :"مالسإلا خيرات" 2559/48 :"بيذهتلا بيذهت") .(ه ١7١ :ت)

 م ف ٌفَمَصْنْيف لئنيحو ءةداعلا ةلالدب را
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 ءاينڏلا يف ٌدهاَرلا :ةيقفلا اتإ ؟كنيعب اًهيقف تيأر لهو ءكّمأ كتلكث :""ٌنسحلا" َلاَقَ

 «نيملسملا ضارعأ نع ٌفاكلا ٌعرولا ءهّير ةدابع ىلع ُمِواَدلا ءهنيدب ُديصبلا «ةرخآلا يف ُبغاَرلا
 .«مهتعام جل حصاتلا عم نع ٌفيفعلا

 عامجإلاو ٍةَئُسلاَو باتكلا ْنِم :ُهُداَدْمِتْساَو .اًبلَس وأ ثوب ٍفّلَكُمْلا لْغِف :هُعوُضْوَمَو

 .ِنئَراّذلا ٍةَداَعَسب ُرْوَمْلا :ُهُمياَغَو 0

 لاق ."ةيتاَذلا هضراوع نع هيف تح تحب ام لع لک ع ضر «خلإ هّعوضومو :هلوق» [60]
 ضي مع هيف تحي هنأل فلكم نإ ٌثيح نم فلكملا لف :هعوضوم اّمأو» :"”رحبلا' يف

 فّلكملا ريغ ٌلعفف «لقاعلا غلابلا فّلكملاب ٌدارملاو ءبدنو بوجوو ءةمرحو لح نم هلعفل
 يبصلا ال ولا اهب ٌبطاخملا امّنِإ تاجوزلا ٌةقفنو تافّلتملا ٌنامضو ءهعوضوم نم سيل

 يف اهلعف ليزنتل اهظفح يف طّرَق ثيح دْنَملْنأ ام ٍنامَضِب ةميهبلا ُبحاص ُبَطاَخُي اك «نونجملاو
 2 ْنِمٌةيلقع يهف اهيلع بانا هموصو هتالصك ّيِبّصلا ةدابع ُةحِ امأو .هلعف ةلزنمب ةلاحلا هذه

 نإ هغولب دعب اهُكُرْتَي الف اهداَتْعَيل لب ءاهب اًبطاخم ْنُكي مل اذلو «بابسألاب ماكحألا ٍطْبَر باب
 هعوضوم سيل فيلكتلا ثيح نم ال فّلكملا ّلعف ّنأل ؛فيلكتلا ةّيئيحب اَنْذَّكو .ىلاعت هللا ءاش

 .ها «ىلاعت هلل ٌقولخت نإ ٌثيح نم ِهِلْعفك
 هّبلس وأ «مارحلاو بجاولاك هب ففيلكتلا ٌثوبث ٌثيح نم :يأ بلس وآ اًتوبث :هلوق

 فّلكملا ُلعف ٌدارملاف «ىعارم ةّيثيحلا َديق َّنِإ :©ُلاَقُي دق ام َحْفَد كلذب َدَصَّقو «حابملاو بودنملاك
 هقفلا عوضوم ْنِم حابملا وأ ٌبودنملا فّلكملا ّلعف ّنأ هيلع ُدِريف رم اک فلكم هْنِإ ٌثيح نم

 (ةدايزو فرصتب ءةمدقملا ۱۲۷ ١/ :"ف") .(۲ ٤۲ /۹ :"دعس نبا تاقبط" ۱ ۳

 روشنمو ةداعسلا راد حاتفم" ءةمدقملا ٠۲١/١ :"يودزبلا لوصأ حرش رارسألا فشك") :هلوقل رظنا ١(

 :يئكرزلل "طيحملا رحبلا" «لوألا لصفلا 2319/١ :ةيزوجلا ميق نبال "ةدارإلاو ملعلا لهأ ةيالو

 .(ةمدقملا ۳/۱

E A ناو ج 22) 

 .ةمدقملا ء۱۷ ١/ :"قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا" ()

 .باتكلا ةبطخ 217/١ :قئارلا رحبلا يف روكذم هباوج و داريإلا اذه (4)

 ةقباّسلا ةلوقملا يف ()
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 ٌتيح ْنِم هقفلا يف هنع ُتَحْبي هْنأ ُباوجلاو .هكرتو هلعف زاوجل هيف فيلکت ال هنآ عم ءاضيأ

 .فّلكملا لعف يفرط نع هب فيلكتلا بلس

 ردصملاب لصاحلاو ردصملا َنيب قرفلا :ٌبلطم

 ٌةوجوم لعافلل ُتفصو وه يذلا ىنعملا ىلع َُلْطُي ّلعفلا نأ ْمَلعا» : رهّتلا" يف لاق

 ةاََسُما ةئيهلاك ” [و] ءاهوحنو دوجشلاو عوكّرلاو «ةءارقلاو مايقلا نم ةالّصلاب ةاَرَسُلا ةئيهاك

 ىنعملاب ٌلعفلا :هيف ُلاَقُي اذهو هراهتلا صايَب تارِطْفُملا نع كاسمإلا يهو «موضلاب

 راب لالا
 ءّيردصملا ىنعم اب لعفلا :هيف ُلاَقُيو «ىنعملا اذه لعافلا عاقيإ سفن ىلع ُقَلْطُي دقو

 ّنأل ؛يناقلا ال لّوألا ىنعملاب ٌلعفلا وه اْنِإ فيلكا ُقّلَعَتُمو «لعفلا يلولدم ُّدحأ وه يذلا :يأ

 نوكيف «ٌعقوم هل ناكل اًدوجوم ّناك ول ذإ ءجراخلا يف هل ةوجو ال ّيرابتعا يناثلا ىنعملاب ٌلعفلا

 .ها ؛ٌلاحَلا نم ريثك يف َكُعَفْتي هنإف "اذه ميكخأف «ٌلاحملا ٌلسلسَتلا ُمَرْليف ءاذكهو ٌعاقيإ هل

 .هّذحأم :يأ «هدادمتساو :هلوق» [۲۷]

 ةياحصلا ٌلاوقأ اًمأو «باتكلل ٌةعباتف اَنَلْبَق ْنَم ةعيرش اًمأو «خلإ باتكلا َّنِم :هّلوق» ]۲٠۸[

 ناعباتف لاحلا ٌباحصتساو يّرحّتلا اًمأو ءعامجإلل ٌعباتف سائلا لُماعت اأو ءةّنّسلل ٌةعباتف

 .لوصألا بتك يف َرِكْذ ام ٌنايبو .””ٌرحب" ءسايقلل
 .هيلع ٌةَّترتملا هئرمث :يأ «هّثياغو :هلوق» [۲۹]

 .ةراهطلا باتك 70 ١/ :"قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا" )١(

 .ىنعم ا ةكصأ يرورَض 'رهنلا' صن وهو «خسلا ضعب يفدجويال ني-رسكنلا نيبام (۲)
 (ةمدقملا ء۳۸ ١/ :"ف")

 ؛اذه ملعاف» (ةراهطلا باتك ء١٠ )١/ :"رهنلا" يف (۴)

 .ةمدقملا ء۱۸ ١/ :" قئاقدلا زنك حرش قتارلا رحبلا" ()
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 وز ىلإ لهجا "”ضيِضح نم هيفن ٍلقنب اينّدلا راد :يأ «نيراّدلا ةداعسب :هّلوق# 1
 .ةرخافلا معلا ةرخآلا رادو .تاموصخلا مْطَقل مهيلع امو ساّنلل ام ناّيَبيو ملعلا

 ْنِم اًنباحصَأ بُک يف ٌرْظْنلا» اڪري ا يف ام ةنِمَو ءريهَش ريف :هلضق امو

 ِهَقِْلا ُعيِمَحَو آلا يف ملعت نب لَ فب | ُّلَعَتَو .«ِلّللا مايق نِي لَضْفأ عات ريع

 ؛وخئلاو رغشلاب َفَر رغ نأ لجوال يغبني ال" :ِدّمَحُم نع ِهِْيَغَو (0ِطَقَتْلَمْلا يفَو .ُهْنِم هم دب ل

 ٍةحاسم ىلإ ِرْأ َرِخآ َّنَأِل باساب الو ,ِناَيْبيملا ميلغَتَو ةَلأْسَمْلا ىلإ هرمأ رجا نَا
 الحلا يف ُهُمْلِع ُنوُكَي لَب ٍصَمعَْلاَو ريكذلا ىلإ هرم ٌرِخآ ْنَأِل ؛ريِسْفكلاِب الو «َنيِضرَأْلا
 : “ايق يک "ماكخألا غ نم ۀنم 3 و ُدُب ال اَمَو ماَرُخاَو

 ٍزاَرِجْغاب ىلؤأ هشِفلا ملف OEE ام اإ
 او رطب زط خو  كلشيگال خوفي بط مگف

[r1]عامشلا نود وهو - ٌةعلاطملاو ٌرظَنلا ناك اذإو ءمّلعملا نم :يأ «عامس ريغ نم :هلوقإ»  

(1) 

000 

 م

2 

(0) 

000 

 :"مظعألا طيحملاو مكحملا" .ٌضْصُحو ةَ ٌةّضِحأ :عمجلاو «لبجلا حْفَس دنع ضرألا ُراََ :ضیضحلا
 ©( ضقعأ :ةدام : "برعلا ناسل" ج 2

 :ةدام «"برعلا ناسل") .مضلاب ىَرُذلا :عمجلاو «ءيش لك ىلعأ -اهّمضو لاذلا رسكب- :ُةَوْرّذل

 ("ورذ" :ةدام "حاحصلا" "و 8

 و «رخآ سنج «ملعلا يف لوألا لصفلا ءةيهاركلا باتك ٠۳۲٠/٤4 :"ىواتفلا ةصالخ"

 جراخ نآرقلا ةءارق يف سنج «ةءارقلا يف رشع يداحلا لصفلا «ةالصلا باتك ١-٠۳

 :ت) يفتح ا «يراخبلا نيدلا راختفا ؛:نيسحلا نب ديشرلا دبع نب دمحأ نب رهاطل يهو ةالصلا

 .(۷1۸ ١/ :"نونظلا فشك" ء٤۸ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") .(ه٥ ٢

 يف لوألا لصفلا ءةيهاركلا باتك ء1۹4۷ /۳ :ةيزازبلا ىواتفلا .باتكلا ةبطخ «۹ ١/ :قتارلا رحبلا) :رظنا
 يف نوثالثلا بابلا «ةيهاركلا باتك ۳1۷ ١/ :ةيدنها ىواتفلا «,ناسحتسالا باتك ۴٠٠١ / و ؛ملعلا

 (نآرقلا ةءارق و حيبستلاو ةالصلا يف عبارلا بابلا ءةيهاركلا باتك ء١٤ ١/ :و ,تاقرفتملا
 وهو ؛فرصتب «تاياكحلاو دئاوفلا باب «جراخملا باتك «559 :ص «ةيفنحلا ىواتفلا يف "طقتلملا"

 .(ه165 :ليقو فه007 :ت) يدنقرمسلا ؛ينيسحلا فسوي نب دمحم :نيدلا رصان مساقلا يبأل
 .(7/"1811؟ :"نوئظلا فشك" 77١ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا")

 :ةدحوملا يازلا باب 161١« /7 :"مكحلاو لاثمألا يف مكألا رهز") :يف نيتيبلا رظناو ؛هلئاق ىلع رثعن م

 .(ةّمهلاو ةبظاوملاو ٌدجلا يف لصق ا“ :ص ؛يجونّْزلل 'ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت"و
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 .'"ے' ھا .عاسلاب كلاب ايف ليّللا ماَيِق نم لضفأ -

 ةدايزلا ُمَهْفَي ٌنهذ هل ْنَما :"”ٌيمالعلا 3 يف امل مهفلا عم ناك اذإ اذهو :ٌلوقأ

 اليلو اًراهن ملعلا يف هٌرظَتَف اراه ملعلا يف ٌرُظْنَيو ءاليل ِّلصي نأ َرَدَقو هْيِفْكَي ام ىلع :يأ
 .ها «ٌلضفأ

 امّنإو ليألا ماَيِق ْنِم وهف الو اهوحنو ةالّضلاب :يأ «ليّلا ماَيِق ْنِم ٌلضفا :هلوق# [177]
 ا ار دولارا ا لمار ناكر ايل قرف ولا ؛ٌلضفأ ناك

 ءاَقاَرَم َدَجَوَو «نآرقلا ضع لَ :”"ةيزابلا" يف (خلإ هقفلا ُمّلَعَتو :هلوق» ["]

 ضرف هقفلا َّنِم دب ال 21107 تيافك صرف نآرقلا ظْفِح َّنأل ؛هقفلاب ٌلاغتشالا ٌلِضفألاف

 "نسحلا نب دّممم" َلِمَع :"بقانملا" يف لاق .هنم دي ال هقفلا ٌميمجو :7"ةنازخلا" يف لاق .نيع

 .ةمدقملا ءب /8 :قء'ح" )١(

 مهنم دحأل دجن لو ؛ةدع مالعأل ةبسن يمالعلاو ؛"يمالعلا لوصف" نم نيدباع نبا دارم ىلإ لصن ل

 لوصف" نم اًريثك اولقن ةيفنحلا ءاهقفلا نأ الإ ءرداصملا نم انيديأ نيب ام ىلع "لوصفلا" باتك

 54”2/؟ :"ةيدماحلا ىواتفلا حيقنت يف ةيّرّدلا دوقعلا" يف هسفنب نيدباع نبا اهنع لقن دقو ؛"يمالعلا

 لوط دعب نكلو...."ناسحتسالاو ةيهاركلا"ب ىمسملا "يمالعلا لوصف" ينو :لاقف «حئابذلا باتك

 .باوصلاب ملعأ هللاو ؛هدارم انل نيعتي ل ثحب

 يف رخآ لصف :ةالصلا باتك ء۲١1۲ /۲ :"ةيناخراتاتلا ىواتفلا" :يف روكذم ةرابعلا نم هيف ام لثمو

 لصفلا :ةيهاركلاو ناسحتسالا باتك 710 /0 :"يناهربلا طيحملاو خلإ نآرقلاب ةقلعتملا ماكحألا

 .خلإ نآرقلا ةءارقو حيبستلاو ةالصلا يف عبارلا

 .ناسحتسالا باتك ء١٠٠۲ /۳ :"ةيزازبلا ىواتفلا" (0)

 نيسح نب دمحم نب نيسح يهو «نآرقلا ةءارق يف لصف «ةالصلا باتك ءب /؟1/ :ىق «نيتفملا ةنارخ (4)

 :مالعألا ء٠4 ١/ :نوتظلا فشك) (ه١٤۷ :ت) "يناًقنَمسلا' ب فورعملا «يفنحلا «يروباسيتلا

 ۹۸٩٥( :ص ءيمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم ء۲۹ ۲

 اندجو اننأ الإ دمحم مامإلا بقانم ىلع ةفلؤملا بتكلا يف ةرابعلا هذه ىلع رثعن م صحنفتلاو عبتتلا مغر (0)

 لصفلا ؛نسحلا نب دمحم مامإلا ركذ يف ثلاثلا بابلا ٠١١۹ /۲) :يردرگلل "بقاثملا" يف ةبراقتم ٌةرابع

 و ةعبسب رختفن نحنو.....) :يهو (ءافلخلا عم هتصق و ةهيدبلا ىلع هب باجأ ام و هتنطف يف يناثلا
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 .ها (اهِظْفِح ْنِم ساتل َّدُب ال مارحلاو لالحلا يف ٍةلأسم يفلأ يتئم

 هنم دب ال هلآ دارملا يكل نع صرف هلك هلأ ؛هنم ّدُب ال هقفلا ٌميمجو» :هلوق ٌرهاظو

 ام ملت لحاو لك لع يع ضم لاو ہیحاو لک لع نیع رف ڈوکی الف ؛ساتلا عومجمل
 كلذ وحنو ّجحلاو ةاكّزلا ٌلئاسم ريقفلا تو «ضيحلا ٌلئاسم للا ل نال ؛هجاتحي

 ةالّضلل هيِفْكَي ام ىلع دار ام طف هّلثمو «نيقابلا نع طَقَس ءضعبلا هب َماَق اذإ «ةيافك ٌضرف

 مهتاةابع يف هيلإ ةماعلا ةجاح ةرثكل نآرقلا يقاب مّلعت نم لضفأ هقفلا يقابُمّلَعَت :ُناَقَي دق معن

 .لمأت :ةظفحلا ىلإ ةبسنلاب ءاهقفلا ِةَلَقو ,مهتالماعمو

 ام كلذ ْنِم َفرْعَي نأ بولطحملا نأ ىلإ ٌةراشإ هيفو ءهب َرهَتْشُي :يأ 4َفَرْعُي نأ :هلوق#

 ءّمهألا ريغ يف هّرمَع َفِرْصَي نأ يغبني الف «هيلإ ٌةليسو هقفلا ادع ام َّنأل 0

 00" تيدرولا نيا" لوق نسا امو
 هنم َمهألاب أدباف ٌرُمْقَي ملع لك ٍليصحت نع ٌرمُعلاو

 هنع لاح لک يف ينغالام هنمٌنإفهَقِفلا كلذو

 عسيال نسحلا نب دمحم :هل لاقي «ةيلقع ةيسايق مارحلاو لالخلا يف لجر اهلمع ةلأسم فلأ نيرشع
 . (نسحلا هيبأ مسا و دمحم همسا نم رکذ «باب 21۷ /۲) :"دادغب خيرات" يف هلثمو (هلهج سانلا

 نبا"و «ةمدقملا «7 :ص «(ةّيدرولا ةجهبلا) "يواحلا ةجهب" ةاّسملا يدرولا نبا ةموظنم نم ناتيبلا )١(

 «يّرعملا "يدرولا نبا"ب فورعملا نيدلا نيز هرمع نب رفظم نب رمع ءصفح وبأ وه "يدرولا
 ٥۷ /۳ :"تایفولا تاوف" ۳ ۰ :"يكبسلا تاقبط") .(هال44 :ت) يعفاشلا «يدنكلا

 يراحلا" اهيف مظن يتلا "ةجهبلا"و «(1۲۷ ١/ :"نونظلا فشك" 9/0/8 "بهذلا تارّدَش"

 يعفاشلا ؛ينيوزقلا رافغلا دبع نب ميركلا دبع نب رافغلا دبع ءنيدلا مجنل ؛ةيعفاشلا هقف يف "ريغصلا

 ء١٠۵۷ /۷ :"بهذلا تاردش" ۲۷۷ /۸ :"يكبسلا تاقبط" ٤/ ۳١ :"مالعألا") .(هت58 :ت)

 .(378 ١/ :"نونظلا فشك"
 «ةمدقملا «74 ١/ :يراصنألا ايركزل "ةّيدرولا ةجهبلا حرش يف ةيهبلا ررغلا") :نيتيبلا نيذهل رظناو

 .(ةمدقملا 16 ١/ :ّيطايمٌدلا يركَبلل "نيعملا حتف ظافلأ لح ىلع نيبلاطلا ةناعإ"
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 هّرشل اًعفد هّئوُطْعُيَف .هرعشب مهَحَدْمَي نب سائلا لاؤس :يآ (ةلأسملا ىلإ :هّلوق» []

 .هرجهو هوجَم نم اًقوخو

 ُملع ٌوحّنلا ّنأ ٌرَهْسا امل ِمهَّصَح اّنإو ٌرحّنلا مهويلعت :يأ ؛نايبّصلا ميلعتوا :هّلوقو

 . رم شنو فل مالک ينو كيبكلا هُمَّلحَتي لق ذإ ؛نايبَضلا

 .ظعولا :يأ «ريكذتلا :هلوق# [؟71]

 فطع ريكذتلا ىلع هّفطع ّنوكيل فاقلا حتفب ّنوكي نأ ُبسنألا #«صصقلاو :هّلوق# 77

 ."0"م" .ها ٍةّصق َممج اهرسكب لوکی نأ راج نإو ردصم ىلع رَّدصم

[r1۸]هب رَهَتْشُيو فرعي يذلا :يأ 4هُملع ُنوكي لب :هّلوق» . 

 ٌفاكلاف ءليقام لجأل وأ ءَلْيِق املا اُلِئاَمُت كلذ ٌلوقأ :يأ (ليق اك :هلوق ]٠[

 .ليلعتلل وأ هيبشتلل
 .هب هبحاص زازتعا :يأ «زازتعاب :هلوق# [؟70]

 الو ربنعكال :يأ رَّدَقُم لع فطعللانِإٌواولا 4كسمكالو :هلنوق# [1]

 ٍرامضإب لاحلل وأ ءنكمم ٍبَهْذَم ّلك ٌسفْنلا َبَهْذَتِل ٌةغلابلا فذحلا ٌةتكنو ءكسمك

 .ُكسمك حوفيال و :يأ «لعف

 يف اك اهنودبو يالا دعب َةّيبحّتلا ةانثملا ءايلاب ُلَمْعَتْسُي «زابك الو :هلوق# 3
 tn) اقلإ"

 ۰ سوم

 «يناثلل يناثلاو ءلوألل لوألا ناك نأب ,فللا بيترت قفو ىلع رشنلا يتأب نأ وهو :بترملا رشنلاو فللا )١(

 روتسد" .لوألا لصفلا «عيدبلا ملع «7*4" /7 :يناديملا نامحرلا دبعل "ةيبرعلا ةغالبلا" .اذكهو

 (ءافلا عم ماللا باب ؛ماللا فرح ٠٠١ /۳ :(نونفلا تاحالطصا يف مولعلا عماج) "ءايلعلا

 .ةمدقملا هب /" :ق"س" (؟)

 واولا باب ء۲١١۱ :صو :"زوب" :ةدام «ءابلا لصف ؛ءازلا باب ء4٤٠٠ :ص «"طيحملا سوماقلا" (۳)

 ."وزب" :ةدام ءءابلا لصف «ءايلاو
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 ارْيَخ قوأ دَقَف ةَمْكيْلأ َتْوُي نَمَو) :لاغت دل ريَ تيوس اع هللا ُهَحَدَم ْدَقَو

 يللا عورفلا ملعب "ربيفئلا بابزأ ةن ميلا رف ذقو [۲۹۹ :ةرقبلا] (ارييگ
 ):ليق اَنُه ْنِمَو هلا ُمْلِع َوُه

 الشو موللا لك لإ فوځي هتآلوفف ملء مولغ يخ و

 ىلمْغاو لفت در يِذ لأ ىلغ  افزوتش انو اهي نِإَف
 : "رمح ماقإأل ليق ام ِناَذوُخأَم اهو

 ٍدِصاَق ُلَدْعَأَو ىَوُفتلاَو ّرِيْلا ىلإ ِدِئاَق لَّصْفَأ ةففلا نِإَف قق

 ِدِئاََقْلا روحت يف خَبساَو ِهْفِفْلا نم  ٌةدانز موي لح اديس نگو
 ٍدباَع ٍفلأ ْنِم ٍناَطْيشلا ىَلَع ُدَسَأ اَهْيَوَنُم اًدِجاَو اًهيِقَف نِإْف

 °: نع هللا َيِضَر - َنِلَع مالك نمو
 ءألدأ ىَدْهَعْسا ْنَمِل ىَدُحلا ىَلَع ْمُهْنَأ للا لهل الإ ْلْضَقْلا اَم

 ًءاَدغأ ملِْلا لفل َنوُلِجاَجْلاَ ةئ ناكا يرما لك دزو

 ايخأ مْلِهْلا له و ىتؤم الا اتتا هب لهجن الو منيب زف
 اول ,كلوُلُمْلا سلا ىلإ كولْمَملا عري مْلِمْلا "ةايضف لَك ىلإ ٌةليِسَو ُمَلِعْلا :ليق ذَقَو

 ةروس 2114 :ص يرسل ريسفت «۲۹۹ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 77٠ /“ :يِطرقلا ريسفت) :رظنا )1١(
 ١789( ىلإ 774 :تايآلا ءةرقبلا

 دمحم دوعسلا يبأل ؛نيكسم النمل "زنكلا حرش ىلع نيعملا هللا حتف") :يف نيتيبلا رظناو «هلئاق ىلع رثعن مل (۲)

 . (هقفلا فيرعت ين لوألا :بلطم «5 ١/ :يرصملا

 مامإلا حيحص نم ةيربلا ريخ ثيداحأ حرش يف ةيظعولا سلاجملا) يريفسلل "يراخبلا حرش") :رظنا (۳)
 يف لصف 4_4 :ص ؛"ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت" :نورشعلاو عساتلا سلجملا ۸۳ /۲ :(يراخبلا
 .(هلضقو هقفلاو ملعلا ةيهام

 .فلألا ةيفاق ١-٠ :ص «هناويد يف (4)

 )٥( :تايفولاب يفاولا «ةعبارلا ةقبطلا ء٠4 /5 :ءالبنلا مالعأ ريس) :رظنا ءيتارلا ةعيبر :هلئاق ١٤/ ٠٠٥

 (ةلمهلا ءارلا فرح ء۹٥ /۲ :يواخسلل ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا ءءارلا فرح



 .ُءاَرَمألا َكَنَخ ُءاَمَلُعْلا

 "لإ َغاَسِيٌةِيالِو باال مليلااتإ
 ةلزغ ةن اييأ يجلب يلا رؤ ريمألا نإ

 ضف نطل يي ناگ ةت اولا طلا لؤ ذإ

 ."* سوماق" «ةقرفت ين ٌةعامجلاو جوفلا :ّمَضلاب ةّرمُز :هلوق# [007]
 .هاّيإ ىلاعت هللا حدَم نم انه ركذ ام لجأ ْنِم :يأ )انه ْنِمو :هلوق# [؟74] 9 . . 0

 لك ىلإ» :©"ط" ةخسن َّنأكو .خسّنلا نم ُثيأر ايف اذك «مولعلا لك ىلإ :هلوقط []

 .ها .«ٌولعلا لحم ِةاَلْعَم ٌعمج ةيلاعلا ُبتارملا :يلاعملاو .”الّسوت"ب ٌقّلعتم :لاق يح «يلاعملا

 ىوقّتلل َروْثلا ةقفلا َّنأل ؛مولعلا ىلإ وأ «يلاعملا ىلإ لّسوت اذ :يأ ءُبَرعَتلا :ٌلّسوُتلاو
 طر م ه٠ وص ها lf ا و

 هللا اومتاو) :ىلاعت هلوقل ةعفترملا لزاتلاو ةعفاثلا مولعلا نم هريغ ىلإ هب لّصْوُي عرولاو
 . “هكْع ا َمْلع هللا هَمَلَع َمِلَع اب لع ْنَم» :ثيدحللو [7 :ةرقبلا] (َُّللأ ْمُكُمِلَعُيَو

 رشن" ۳٤۲ /۳ :"راجنلا نبال دادغب خيرات ليذ" :يف وهو يناتْسُهقلا نسحلا نب يلع ىلإ ٌبوسنم تيبلا )١(

 .(لصف ء1۷١۱ :ص «"فيخسلا مهتقام ىلع درلاو فيرشلا ملعلا ةلمح لضف يف فيرعتلا يط

 هتافو نس ىلع فقن ملو ؛يناتسهقلا نسحلا نب يلع ديمعلا ركب وبأ وه :"يناتسهقلا نسحلا نب ىلع"و
 يبأل "رصعلا لهأ ةرصعو رصقلا ةيمُد" ء۱1۷۷ ٤/ :"ءابدألا مجعم" 7574 /5 :"رهدلا ةميتي")
 .(174 :ص «يززحابلا نسحلا

 بختتملا" ,نيعلا فرح 171/7“ :"نايعألا تايفو") :يف امهو ءيِعاَّرْخلا هللا دبع نب هللا ديبعل ناتيبلا (۲)

 :ص ؛«يطويسلل "تارواحملاو تارضاحملا" .فلألا فرح 2151/1 :"يناعْمَسلا خويش مجعم نم

 .(رشاعلا بابلا ء1۱۹۸ :ص «يبلاعلل "لحتتتملا" ع6

 دقو يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع .دمحأ وبأ وه "يعازخلا هللا دبع نب هللا ديبع"و

 خيرات" 57/15 :"ءالبنلا مالعأ ريس" 4١4 :"يناغألا") .(ه١٠٠ :ت) "رهاط نبا" ب فرعي

 . Yo) 1 :"مظتتملا" ء۳۲۳۹ 1١/ :"دادغب

 ."رمز" :ةدام ءءازلا لصف ؛ءارلا باب «4 ٠0١ :ص «"طيحملا سوماقلا" (۳)

 .ةمدقملا ۲۷ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٤(

 لمع نم" :هظفلو «(دابعلاو ءاسنلا ريهامج نم فئاوط ركذ )٠١/ ١16 :"ةيلحلا" يف ميعن وبأ هجرخأ )٥(



1١ 

 ام ناطيشلا هيلع لسد امّبر اًهيقف ْنّكي مل اذإ دباعلا َّنأل «خلإ ""اًهيقف ّنإف :هلوق# [73]

 نود ُنوكي اهودب ذإ ؛ىوفّتلا يه يتلا هقفلا ةرمث ىلإ ٌةراشإ عّروتملاب ةيقفلا َّيَقو هتدابع ُدِسُْي
 :بتارم عبرأ عروللا :()"ءايحإلا" يف لاق .لعفلاب ُناطيَّشلا هيلع ىلوتسا ٌثيح «لهاجلا دباعلا

 .رهاظلا مارحلا نع زا رتحالا وهو «ةداهشلا ةلادع يف طرشي ام :ىوألا

 .تالامتحالا اهيف ُلَباَقَتَت يتلا تاهبّشلا نم يّقوَتلا وهو ءنيِحلاّصلا ٌّعِرَو :ةيناَلا

 .مارحلا لإ هؤادآ هنم فام يذلا ضخملا لالحلا كرت وهو «نيقتملا غرو :ةعلاقلا

 .اًصخلم ها «ىلاعت هللا یوس اع ضارعإلا وهو «نيقيّدصلا ٌعرو :ةعبارلا

 وأ 2” ط" ها .«لْضَفَتا ل هثيظن ُرّدَقُيو «ىلتعا» :هلوقب ٌّقلعتم 4فلأ ىلع :هلوق# 1
 .مّدقتملا يف هزاوجب لوقلا ىلع عزانّتلا باب نم وه

(00) 

00 

00 

 سنأ نع «ليوطلا ديمح نع ؛نوراه نب ديزي نع لبنح نب دمحأ قيرط نم .ملعي ملام هللا هئّرو ملعي اهب
 نب ىسيع نع «نيعباتلا ضعب نع مالكلا اذه لبنح نب دمحأ ركذ" :ميعن وبأ لاق مث ءاعوفرم كلام نب

 هيلع داتسإلا اذه عضوف --ك# ٠ يبنلا نع هركذ هنأ ةاوّرلا ضعب مهوق «- مالسلا هيلع -- ميرم
 ."لبنح نب دمحأ نع دانسإلا اذهب لمتحي ال ثيدحلا اذهو ؛هبرقو هتلوهسل

 جيرخت") :يف يقارعلاو (سداسلا بابلا ملعلا باتك ء۱۷ ١/ :"ءايحإلا) :يف يلاَرَعلا لوق امأو

 سنأ ثيدح نم "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هجرخأ" :(سداسلا بابلا «ملعلا باتك ء۸۵ :ص « ءايحألا

 ًالقن عضولاب اًضيأ يواخسلا هيلع مكح ايك ءعوضوم هنأ نيب دق ميعن ابأ نأل ؛لهاست هيفف ؛"هفّعضو

 ىلع اًقوقوم ةبراقتم ظافلأب يورو (عوضوملا ءثيدحلا ماسقأ ء177/7 :"ثيغملا حتف") ."ةيلحلا" نع

 1995/٠١ :"لايعلا زنك" :رظنا .ضايع نب ليضفلاو «يروثلا نايفسو «ءادردلا يبأو سابع نبا

 بيطخلل "عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا"و «لوألا بابلا ؛ملعلا باتك ؛نيعلا فرح

 ذخألا ماسقأ ۲۹١ /۳ :"ثيغملا حتف"و ,"4 :مقرب «ثيدحلا بلط يف ةينلا باب :يدادغبلا

 2197 :ص «يطويسلل "ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا"و «ثيدحلا بلاط بادآ ؛لمحتلاو

 /'؟7 :"لاجرلا ءامسأ يف لايكلا بيذهت" ؛ءافلا فرح :4 14/48 "ركاسع نبا خيرات و ميملا فرح

 (ءافلا باب ۱

 (ةمدقملا ١777/١ :"ف") ."أ" نم طقاس (اهيقف نإف)

 امهماسقأو مومذملاو دومحملا ملعلا يف يناثلا بابلا ءملعلا باتك ء١/1۸ :"نيدلا مولع ءايحإ"

 .ةيافك ضرف وه يذلا ملعلا باب ءايهماكحأو

 .ةمدقملا ۲۷ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"
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 يف ُدهّزلاو .ٍدهز بحاص صخش ِفلأ :يأ ءيفوذحم فوصول ٌةفص هز يذ :هلوق» [۲۷۸]

 :ليقو ءاهنع ضارعإلاو ءايندلا ٌضغب وه :ةقيقحلا لهأ حالطصا يفو ءءىّنلا ىلإ ليملا كرت :ةغّللا

 . "ديس" ها كدي هنم ْتَّلحَح امم كيلق ٌَولخي نأ وه :ليقو «ةرخآلا ةحارل اًيلط اينّدلا ةحار كرت وه

 .ةبتّرلا ٌولعو لضفلا يف َداَر :يأ «ىّتعاو َلَّصَقَت :هلوق» [۲۷۹]

 .امهانعم ٌدوخأم ناتيبلا ناذه :يأ «ناذوخأم امهو :هلوق# [10]

 ُثايبألا ُنوكت ٍلّوألا ىلعف ءَدِشنَأ امم وأ بسن امم دارملا ّنأ لمتحي «َلّْيِق امم :هلوقط [41]

 ."'هخايشأ ضعب هل اهَدَشنَأ ءهريغل يناثلا لع و "مح" مامإلل

 يف لاق :ّديلاو .لصوملا ىنعمب انه ٌدئاقلاو .اًهيقف ْرِص :يأ م ؟ :هلوق» [5]
 :“دّيَسلا لاق :ىوقتلاو .ها «ناسحإلا يف ٌعاسّنالاو يخل او ٌةَلاو ٌةلَّصلا 2 :2”"سوماقلا'

 ىلاعت هللا ةعاطب زارتحالا :ةقيقحلا لهأ دنعو ل ُذاَتا وهو «ءاقثالا ىنعمب ةغّللا يف يهد

 .«كرت وأ لعف ْنِم ٌةبوقعلا هب ٌقِحَتْسَت اًيع سمّتلا ٌةنايص وهو «هتبوقع نع
 نأ ٌلمتحيو «بيرق ٍقيرط لار :يأ ««ٌبيرقلا» :"7”سوماقلا" يف لاق :دصاقلاو

 .لوعفملا مسا ىنعمب ٌردصم ٌةدايزلاو ءلوحسم ىنعمب لحاسك ٍدوصقم ىئعمب نوكي

 ,"اًموع ءاملا ٌعطق :ٌحِبَسلا و ««ًاديفتسم» ب وأ «ةدايز» ب ٌّقّلعتم ؛هقفلا نم» :هّلوقو

 .هّبتملا ىلإ هب ِهّيَشُلا ةفاضإ نم دئاوفلا ىلإ روحبلا ٌةفاضإو «ٌةّيحيرصت ًةراعتسا ُهَقفَتلا هب َهّيش

 «ٌقرَتحا ىنعمب طاس نم :ناطیشلاو ءلوألا انه ُدارملاو لام وأ ملع نِ هّندّفَتسا ام :ٌةدئافلاو

 .يازلا باب ء167 :ص «"تافيرعتلا" )١(

 (ةمدقملا 174 ١/ :"ىف") ."" يف تسيل (ضعب هل) (؟)

 ."ررب" :ةدام ءءابلا لصف ؛ءارلا باب ٠۳٤۸ :ص ؛"طيحملا سوماقلا" ()

 .ريسي فرصتب «ءاتلا باب ۹٩ :ص «"تافیرعتلا" (5)

 ."دصق" :ةدام «ءفاقلا لصق ءلادلا باب ء١٠ :ص «"طيحملا سوماقلا" )٥(

 «"برعلا ناسل") .ةحابسلا يف رهام :ماوع لجر :لاقي «حبس :اموع ءالا يف ماع :نم «ةحابسلا :موعلا (7)

 .('"موع" :ةدام «"'مظعألا طيحملاو مكحملا" ؛"موع" :ةدام
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 صعب ريخألا تيبلا يف َدَقَع دقو ؛لالضإلاو لالّصلا يف هروغ ِدْعُبل ')َدُعَب ىنعمب َنَطَش ْنِم وأ
 هللا دبع ام» :- لكك -هلوق نم n) يقهيبلا'و tn) ينطقراذلا' ءاورو «""ءايحإلا" ف هَرَكَذ ام

 ءيش لكلو ءدباع فلآ ْنِم ناطيّشلا ىلع ٌدشأ دحاو ةيقفلو «نيّدلا يف ِهْقِف نم ٌلضفأ يشب

 . ثقفلا نيّدلا ٌدايعو نا

000 

000 

 ةرضز

(4) 

 .("نطش" "طيش" :ةدام "سورعلا جات" «"نطش" :ةدام "رينملا حابصملا" :رظنا

 نم هدهاوشو ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا ءملعلا باتك ١/ ٠ :"نيدلا مولع ءايحإ"

 .ملعلا ةليضف ؛لقعلاو لقنلا
 ضايع نب ديزي :لاقو «ةريره يبأ ثيدح نم هال »40 :مقرب ءعويبلا باتك ء۵۵ ٤/ :"هئننس" يف

 (ثيدحلا يف فيعض

 .(.ه١۳۸ :ت) يعفاشلا :ينطُقرادلا يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع ؛نسحلا وبأ وه "ينطقرادلا"و

 ۳ ٤۳/ :"ركاسع نبا خیرات" ء۲٦٩٤ /۳ :"يكبشلا تاقبط" 741 / :"نايعألا تايفو")

 014/4 :"مالعألا"

 ملعلا لضف يف لضف ءملعلا بلط يف باب 771١ /* :(ناهيإلا بعشل عماجلا) "ناهيإلا بعش" يف

 .ثيدحلا يف فيعض ضايع نب ديزي :لاقو «ةريره يبأ ثيدح نم ۱٥۸٤ :مقرب ؛هرادقم فرشو

 :ت) يعفاشلا ءيناَساَرْخلا «يقّهيبلا هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركبوبأ وه "يقيّبلا"و

 :"يكبّسلا تاقبط" 719/5 :"تايفولاب يناولا" 2177" /14 :"ءالبنلا مالعأ ريس" .( ه4

 .(ها/4 ١/ :"نونظلا فشك" /5

 يف باب) :"ناريإلا بعش' يف يقّهيَبلا دنع رمع نبا ثيدح نم هلوأل دهاش هل ثيدحلا اذه :ةدئاف

 بلاطملا" يف ينالّمسَعلا دنعو ١587( :مقرب «هرادقم فرشو ملعلا لضف يف لصف «ملعلا بلط

 لاقو (هيلع ثحلاو ملعلا بلط يف بيغرتلا باب «ملعلا باتك) :"ةينايثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا

 نم هرخآل دهاش هلو ,فيعض رخآ هجو نع يورو «دانسإلا اذهب دايز نب ىسبع هب دّرفت :يقكهيتلا
 ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب «ملعلا باوبأ) :"هننس" يف يذمرتلا دنع سابع نبا ثيدح

 ملعلا بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف باب «ةمدقملا) :"هننس" يف هجام نياو (؟١74 :مقرب (19)

 يواخسلا ركذو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو (۲۲۲ :مقرب (۷)

 (.رخآلاب اهدحأ ىوقتيو دكأتي نكل :الاقو ءةفيعض اهلك .ديناسأب ثيدحلا اذه ينولجعلاو

 يلع اللا لاقو (ماللا فرح ء44١ /7 :"ءافخلا فشك" ءماللا فرح ء٤۳ :ص «"ةنسحلا دصاقملا")

 نبا نع هجام نباو يذمرتلا ةياورب هدضتعا ثيح اًصوصخ فعضلا نع هجر هقرط ةرثكو :يراقلا
 .(يناثلا لصفلا ءملعلا باتك ء١٤١٤ ١/ :" حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم") .سابع
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 “"ءايحإلا" يف هل تايبألا هذه اّرَع «خلإ - هنع هللا يضر - لم مالک نیو :هلوق

 :اًهَوأو ءهيلإ بوسنملا هناويد يف ٌةتباث يهو :' ””ههضعب لاق ءاَضيأ

 ءاَوح ٌمألاو ٌمدآ مه ا ٌءاَمكأ لاَكْمَتلا ٍةّهِج ْنِم سائلا

 ٌمابآ باسحأللو ٌتاَعَدْوَمسُم ةيعوأ سانلا تاهم إو

 ٌءاملاو نيَطلاف هب نوُرِخاَفُي ٌفَرَش مهلصأ ْنِم وُمه نكي مل نإ

 0ءاِيلَعوُدْوججانتِبنَنِإف بست يود ْنِم رخفب تيت نإو
 :يأ ءدهعلل ملعلا يف "لأ"و ءارخفلا ام» :0"ءايحإلا" يف يذلا 4 ٌلضفلا ام :هلوق [4]

 .ةرخآلا ىلإ ٍلِصْوُملا ّيعرّشلا ملعلا

 ةلمجلاو رسكلاب وأ ءمهثأل :يأ ءةّلعلا مال فذح ىلع ةزمملا حقب «مهتأ :هلوق# [4]

 .©0"ط" ليلعتلا اهتم ٌدوصقملاو «ٌةّيفانثتسا

 لاذ عمجج (ُءاّلدأ» :هلوقب ٌنُلَعَيُم وهو «"”ٌسوماق" داشّرلا :يأ «ىدهلا ىلع :هّلوق# [143]

(1) 

(2 

(© 

(4) 

(o) 

(0 

(¥) 

 .فلألا ةيفاق ح0 :ص ؛"هناويد" يف

 نم هدهاوشو ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا ملعلا باتك ء۷ ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ"

 .ملعلا ةليضف ؛لقعلاو لقنلا

 نبال "هلضفو ملعلا نايب عماج"و ١١( :ةيآلا ءتارجحلا ةروس 417 /17) :"يِّطرَقلا ريسفت" يف ايك
 .هرعش نم ةروهشم تايبألا هذه :الاقو (ملعلا لضف (يف) عماج :باب ۲1۸ )١/ :ربلا دبع

 فورظ تاهمألاو «مهمآ ءاوحو «مهوبآ مدآ نإف «مهروص ىلإ رظنلاب ةيساوس سانلا :رعاشلا لوقي
 هب نوزتعي فرش مهلصأ يف سانلل ناك اذإ .هيبأ ىلإ عجريف ءرملا بسح امأو ءظفحتستو عدوت

 ةيزم باسنألا باحصأل ناك اذإو ءهب رختفي امم كلذ سيلو ءءاملاو نيطلا وه امنإف «نورابيو

 .فرشلاو ءايلعلاو دوجلا ىلإ بسنت اننإف «ةرخفمو
 نم هدهاوشو ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا ملعلا باتك ءال ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ"

 .ملعلا ةليضف ؛لقعلاو لقنلا

 .ريسي ريغتب «ةمدقملا ۲۸ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 "يده" :ةدام ءاهلا لصف «ءايلاو واولا باب ء١٤١٠ :ص «"طيحملا سوماقلا"
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 .ةيادملا بلط :يأ ؛یدهتسا نلف ل وقاذكو 2 نم ٍلعاف مسا

  [TAY]يراعنلا' هَداَقَأ ءهْنِسْحُم ناك اب هئْسح : :يأ «ئرما لك ٌردق :يأ «ٌنزوو :هلوق# 08

 نسخا ْنَمو ءاهِرْذَق ىلع ِهٌرْذَقَف .بادآلا مولع َنَسخأ ْنَمو هتعنص ٍرادقم ىلع عناّصلا ٌردقف

 ملغ  0 e.همّظعل

 .©"7ط" ها هِرْدَق ىلع هُماَقَمف ءائيش ّنَسْحأ ْنَم نأ :ٌلصاحلاف

 ًةوادع ٌدشأ ْمُه لب «هريغب َنيملاعلا ٌلَمْشَيف «يعرّشلا ملعلاب :يأ (نولهاجلاو :هلوق» [؟4]

 ىَتْفأ اذإ قتلا ةفرعم ٌمدع لهاجلا نم ةوادعلا ٌببسو» :2”ط" لاق ٌماوعلا َنِم نيّدلا ءايلعل

 .«هيلع ساّنلا لابقإ ٌةيؤرو ءهّيأر فلاب ام هنم َىأَر وأ «هيلع

 .لدب هب يبت الو» :"ءايحإلا" يف يذلا «اًدبأ هب لهجت الو :هّلوق» [4]

 وأ ) :ىلاعت لاق تبنت ال ىتآا ةتيلا ضرألاك عفتلا مدعل اتكح :يأ «ىتوم سالا :هلوق» 3

 يف ءهب ىِشَْي اَروُث دل اَنْلَعَجَو) ءانمّلعف ءالهاج :يأ [117 :ماعنألا] (ُهِييْحَأَد اَتْيَم ناگ نم

 ٌلهاجلا وهو [١؟؟ :ماعنألا] (ِتمّلُظلَأ يف دُهّلَكَم نَمْك) ُملعلا وهو [١؟؟ :ماعنألا] (نياكلأ

 ضيرملا :"7”ٌِلصوملا تف" لاقو» :""ءايحإلا" يف لاق «7بولقلا ىتوم وأ ءلهجلا تال يف ٌقراغلا

 )١( :تايآلا ءرجسحلا ةروس 788/7 :"يواضيبلا ريسفت" ١4 ىلإ 7٠١.

 .ةمدقملا 2358 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (؟)

 .ةمدقملا ۲۸ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 نم هدهاوشو ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا «ملعلا باتك ء۷ ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ" (4)

 ."اًدبأ هب اًيَح شعت" :هيفو ؛ملعلا ةليضف ؛لقعلاو لقنلا

 ١١١(. :ةيآلا ماعنألا ةروس ء١1 /۲ :(يدرواملا ريسفت) "نويعلاو تكلا" : :ةيآلا هذه ريسفتل رظنا (0)

 نم هدهاوشو ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا ءملعلا باتك ءال ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ" (7)

 ريسي ريغتب «ملعلا ةليضف ءلقعلاو لقنلا

 ء٠١١٤ ١/ :ةيزوجلا ميق نبال «ةدارإلاو ملعلا ةيالو روشنمو ةداعسلا راد حاتفم") :ةلوقملا هذهل رظنا (0)

 «05 :ص «يزوجلا نبال "ظعولا يف ةركذتلا" «ةثملا دعب نورشعلاو ثلاثلا هجولا «لوألا لصألا

 .(ءايلعلاو ملعلا لضف ؛ثلاثلا سلجملا

 2484 )١/ :"ءايحإلا حرشب نيقتملا ةداسلا فاحتا" يف ءايحإلا حراش يديبزلا لاق :"يلصوملا حتف



 صح

 هنع َعِتُم اذإ ٌبلقلا كلذك :لاق «ىلب :اولاق ؟ٌتوُمَي ّسيلأ ءاوّدلاو َبارشلاو َماعّطلا َمِنُم اذإ ضيرملا

 َّنأ ايك «هئايح هبو «ةمكحلاو ُملعلا بلقلا َءاَذِغ نإ ءّقَدَص دقلو هُثوُمَي ماّيأ ةثالث ُملعلاو ٌةمكحلا

 : عاّشلا لاق «خلإ مزال هثومو «ضيرم هُبْلَقَف «ملعلا َدَقَف ْنَمو «ٌماعّطلا دسجلا ءاذغ

 ”ةيدَع وهو ءايحألا نم ني ىلا ىلع شام وهو ّثْيَم لهجلا وذو

 ةالّصلا هيلع - لاقو» :"ءايحإلا" يف لاق «خلإ َكولمملا ٌعَقْرَي ُملعلا :هلوق## [؟91]

(1) 

00 

002 

 رشب نارقأ نم «داهزلاو ةيفوصلا دحأ ءيلصوملا ديعس نب حتتف دمحم وبأ وه" (لوألا بابلا ملعلا باتك

 'ه١٠٠ ةنس يفوت هنأ يوانملا دازو «تالماعملاو عرولا يف نأشلا ريبك ناكو ؛يطقّسلا يرّسلاو يفاحلا

 خيرات") :رظنا .ريغصلا يلصوملا حتف وهو هها7+ ةنس ىوتملا رصن وبأ هب دارملا نأ حيحصلا :ةدئاف

 487/٠١ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ءالال5 :ص ءنّقلملا نبال "ءايلوألا تاقبط" ۳۳۸ ١6/ :"مالسإلا
 .(؟41/ /' :"ةرهازلا موجنلا"

 وهو «(كلذ ريغ :ليقو ه١٠٠١ :ت) ىلصوملا ءيدزألا حاشو نب دمحم نب حتف وهف جت وبأ امأو

 ءرخآ يلصوملا حتف داهزلا يفو :رصن يبأ ةمجرت رخآ يف يدادغبلا بيطخلا لاق اك ريبكلا يلصوملا حتف
 ۰۳۷۹ /۱۲ :"دادغب خيرات" ."يدزألا حاشو نب دمحم نب حتفلا وهو دمحم ايأ ىنكيو ءاذه نم مدقأ

 يلصوملا حتف) رصن يبأ نع تاياكحلا رثكأو" :لاقو ل“ 4 /4 :"مّظنتملا") :هتمجرتل رظناو .(ءافلا باب

 :يقشمدلا نيدلا رصان نبال "ةبتشملا حيضوت" (ريبكلا يىلصوملا حتف) "دمحم يبأ نع ال (ريغصلا
 .(۸۳ /۲ :"ةرهازلا موجنلا" 51/٠١" :"مالسإلا خيرات" ۷

 ٤٤٤/۲ :لاوُكشَب نبال "سلدنألا ةمئأ خيرات يف ةلصلا") :يف امهو ءيسوُيْلَطَبلا دّيسلا نبال ناتيبلا
 77/8 :يناسمْلّتلا يرقُحلل :"بيطرلا سْنَدْنألا نصغ نم بيطلا حفن" ءنيعلا فرح «عبارلا ءزجلا
 .(سداسلا بابلا لوألا مسقلا

 .(همالا :ت) ىِيويْلَطَبلا ديسلا نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ وه "يسويلطبلا ديسلا نباو"

 تارن" ٠٥ /۲ :"ةاعولا ةيغب" ٠٠١۷/۱۷ :"تايفولاب يفاولا" 0795/17 :"ةياهنلاو ةيادبلا"
 .(١/١١٠:"بهذلا
 لهاجلا امأو ؛بارتلا يف هلاصوأ تممرت نأ دعبو «هتوم دعب ىتح دولخو ةايح هل ماعلا :رعاشلا لوقي

 .مودعمو ءيشال وهو ايح سانلا هنظيو ءضرألا ىلع يشمي ناك نإو هل ةايح الف

 نم هدهاوشو ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا ءملعلا باتك ؛5 ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ"
 .ريسي فرصتب ملعلا ةليضف «لقعلاو لقنلا



۲۲ 

 دقو '«كولملا سلاجم هس ىح َكولمملا عقرتو ءاقرش فيرقلا دير ةمكحلا ند - مالّسلاو

 يبأ نب ملاس" نع 'اَرَكَذ مث .ها «ىقبأو ٌديخ ةرخآلا نأ ٌمولعمو ءاينّدلا يف هترمث ىلع اذهب بَ

 ؟ٌفرَتَحأ ٍةفرح ّيأب :ٌتلقف ءيِنَمَتعأف مهرد ةئام ثالثب يالوم يناَرَئشا» :لاق "”دعجلا

 .«هل نذآ ملف ءاّرئاز ةنيدملا يمأ يناتأ ىّتح ءٌةنس يل ْتْنَع ايف «ملعلاب ٌتْفَرَتحاف
 وک 2 9 مل ُ * أ

 ٌقّلعتم «هبابرأل» :هّلوقو «عيرشلا رحب ْنِم تيب اذه «خلإ ٌملعلا امّنإو :هلوقظ 53

 نم بيرغ" :لاقو (دابعلاو كاسنلا ريهامج نم فئاوط ركذ ؛9/7١" /7) :"ةيلحلا" يف ميعنوبأ هجرخأ )١(

 نباو ء(۳۸۲۷ :مقرب) :"ريغصلا عماجلا" يف يطويسلاو .حلاص نع ورمع هب درفت «نسحلا ثيدح
 747 :5) :"لماكلا" يف يدع نباو ۷١ :مقرب ١/ ۸٤ :"هلضفو ملعلا نايب عماج" يف ربلا دبع

 «"هلسري هريغو ءةزمح نب ورمع ريغ يرملا حلاص نع هلصوي ال ثيدحلا اذهو" :لاقو (نيعلا فرح

 نع :نسحلا نع يرملا ريشب نب حلاص هاور" :لاقو (77 :مقرب) :"ظافحلا ةركذن" يف ينارّسِيقلا نباو

 .اعوفرم سنأ نع ءنسحلا نع يرملا حلاص قيرط نم مهلك ."ثيدحلا كورتم حلاصو «سنأ
 حلاصو ١ (داصلا باب ,؟"ا/ا7 )١/ :"نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا' يف نابح نبا لاق

 نع «سنأ نع هلعجيف ؛مهوتلا ىلع ءالؤهو ءنسحلاو تباث نم هعمس يذلا ءيشلا يوري ناك يرملا

 نع كرتلا قحتساو تابثألا نع اهيوري يتلا تاعوضوملا هتياور يف رهظف -5ِ- هللا لوسر
 » (داصلا باي «1174 :ص) :نابح نبال" نيحورجملا ىلع هتاقيلعت" يف ينطق رادلا لاق « جاجتحالا

 هيلع لمحلا نوكي نأ يغبنيف ؛هريغ يِرلا حلاص نع ءاذهب ثدحي ملو .ثيدحلا فيعض ةزمح نب ورمع
 » (لوألا بابلا ملعلا باتك ء17 :ص) :"ءايحإلا جيرخت"يف يقارعلا لاقو .6« حلاص نود «هيف

 نم ثدحملا بادآ يف يدزألا ينغلا دبعو ملعلا نايب" يف ربلا دبع نباو "ةيلحلا' يف ميعنوبأ هجرخأ

 .4 فيعض داتسإب سنأ ثيدح

 ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا ملعلا باتك 8/١« :"نيدلا مولع ءايحإ" بحاص :يأ (؟)

 .ملعتلا ةليضف ؛لقعلاو لقنلا نم هدهاوشو

 ريس") (كلذ ريغ :ليقو م١١٠ :ت) ةقث ّيعبات ءينوكلا ٌناَمَطَعلا ٌيعَجبشألا دعتا يبأ نب ماس ()
 ةيادبلا" ۴٠١/١ :"مالسإلا خيرات" ء١۳۲٤ /۳ :"بيذهتلا بيذبت" 3١8/6 :"ءالبنلا مالعأ

 ١۲/ 1۷٠١(. :"ةياهنلاو

 باب ء١٤ :ص «يدنقرمسلل "نيلسرملاو ءايبنألا ديس ثيداحأب نيلفاغلا هيبنت") :هلوقل رظناو
 لصف «عبارلا بابلا ؛لوألا مسقلا : 094/١ :يراقلا يلع الملل "ءافشلا حرش" ءملعلا بلط لضف

 .(خلإ ءاملا عبن يف

 نوزوملا مالكلا نم ةعطق يأ :ضورّعلا لهأ حالطصا يف -ةلمهملا ءاحلا نوكسو ءابلا حتفي - رحبلا (5)



YY 

 «ملعلل ٌةفص وأ الاح َبِرْعُأ اهيلع َّمّدذَف اذإ ةركنلا تخت نأ ؛ «ةيالود ْنِب لاح «يفوذحمب

 رمألا يلوأ" نأ ٌدمتعملاو ءاهنم ِهِْوَع ىلإ دابعلل يبس ال ٌةيفإ ةيالو هنأل ؛هُبِاَص ْلَرْخُي م امّْنإو
 مه [09 :ءاسنلا] )ني رمألا لوا لوسرلا ًاوُعيِطْأَو هلل أوُعيِطَأ) :ىلاعت هلوق ين"

 .”باتكلا ٌريخآ "7”ُحِراَشلا" هٌرُكذيس امك «"”املعلا

 ىلع ٌماكح كولملا ملعلا نِ َّرَعأ ٌءيش سيل :"دوسألا وبأ" لاق» :”"'ءايحإلا" يفو
 :©رعاّشلا لوق هاتعم ينو .ها «كولملا ىلع ٌماَكُح ٌءاملعلاو ءساّتلا
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00 

 م

)4( 
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 تاحالطصا فاشك"”) .مظانلا يرجي هلاثم ىلع يذلا صاخلا نزولا وهو ءرعشلا نم عون ىلع لمّتشملا

 «يمشاحلا دمحأ ديسلل بدألا رعش ةعانص يف بهذلا نازيم ءءابلا فرح ء۹٠ ١/ :"مولعلاو نونفلا

 .(روحبلا يف ةرشاعلا ةمدقملا ۲۹ :ص

 :يه رحبلا اذه تاليعفتو «مجعلاو برعلا ىدل ةكرتشملا روحبلا نم رحب مسا وه :عيرسلا رحبلاو
 فاشك") .عيرسلاب يّمس اذلو «ربكأ ةعرسب ٌقطنُت يهو -ءاتلا نيونتب- ٌتالوعفم نلعفتسم نلعفتسم
 «ثلاثلا مسقلا .644 :ص «'مولعلا حاتفم" ءنيسلا فرح ء١۹ ١/ ٤ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 .(عيرسلا باب ؛يناثلا لصفلا «يناعملا ملع نم ضرغلا ةمتت نم لوألا نفلا

 :08 :ةيآلا ىاسنلا ةروس ء5١1١ /١١و ٠۳١ :ةيآلا ةرقبلا ةروس ء١۹ /۲ :"يزارلا ريسفت"" :رظنا

 نبال "زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحمل ا" ء۵۹ :ةيآلا ءءاستلا ةروس ١/ ٠٠١ :" يبطرّقلا ريسفت"
 .(08 :ةيآلا ءاسنلا ةروس ۷١-۷١ /۲ :ةيطع

 ."راصبألا ريونت" حراش «يفكصحل ا نيدلا ءالع :يأ

 ."حصألا ىلع رمألا يلوأ مهو" :يهو .(9/07 /7 :ىتش لئاسم «ىثنخلا باتك) (717/14) :ةلوقملا رظنا

 نم هدهاوشو ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا لضف يف لوألا بابلا ءملعلا باتك ءال ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ"

 .ملعلا ةليضف ؛لقعلاو لقنلا

 .وحنلا ملع عضاو وهو (ه55 :ت) يناَِكلا لولا لدنج نب نايفس نب ورمع نب ملاظ ءدوسألا وبأ
 ىشلاو رعشلا نم تارات ء۱۳۷٠ :ص «يركسعلا دمحأ يبأل "بدألا يف نوصملا" :هتلوقمل رظناو

 لاله يبأل (ملعلا ظفح ىلع ثحلا يف عماجلا نمض) "هعمج يف داهتجالاو ملعلا بلط ىلع ثحلا"
 .(ملعلا فرش يف لصف ء1۸ :ص يركسعلا

 رطشلا ءركشلاو ربصلا باتك ء۲۳٠ /4) :نیقحملا ةداسلا فاحتا يف روكذم تيبلاو «هلئاق ىلع رثعن مل

 :ظفلب يِزْنَطْنلا نيناسللا وذ ىلإ ابوسنم ركذ دق هنأ الإ هلئاقل ةبسن نودب (يناثلا نكرلا ءركشلا يف يناثلا
 فرح 1917/17 :تايفولاب يناولا) :رظنا .ءاملعلا مكحي رباكألا ىلعو ىرولا نومكحي رباكألا نإ



٤ 

 العلا ْمُكْحَتل كولملا ىلعو 2 ىَدَولا ىلع نوُمُكْحَيِل كوللا َّنإ

 ٌلماكلا يمألا نآ :ينعي «"لفرُلا لماكلا ٌوزجم ْنِم ناتيبلا «خلإ ريمألا نإ :هلوقط 7
 ىَقْبَي «ةيالولا ةرامإ ْنِم َلِزَع اذإ يذّلا وه لب ةّيعّرلا داحآ ْنِم َراَص هَلِزَع اذإ ْنَم وه سيل

 .ملعلاو لضفلا ةرامإب اًفِصتُم

 ةيافك ضرفَو ءهبيدِإ جات ام رذقب وك ٍنْيَع َضْرُف ُنوُكَي مّلِعلا َمُلعَت نأ َْلْغاَو
 ءاًماَرَحَو ءِبْلَقْلا مْلِعَو ِهْفِفْلا يف ٌرْحَبتلا َوُهَو ابوُدنَمَو .ِزْيَغ عفت ِْيَلَع داو اَماَوُهَو

 رخبلاو َنييِعئاَبْطلا مولع ٍلْمَرلاَو ءميجْنُدلاَو ٍةَدَيْعْشلاَو ٍةَقَسْلَفْلا ْمْلِع َوُهَو

000 

000 

 ُمْلِعَو فرا ُمْلِع مقل اذه ْنِمَو ٌقِطْنَمْلا ٍةَفَسْلَفْلا يف َلَخَدَو قَتاَهكْلاَو

 مِهراَعْشأَك اًحابمو قلاطَبْلَو ٍلزغْلا نم َنيِدلوُمْلا راَعَْأ َوُهَو اًهوُرْكَمَو يِقيسيوُملا
 .رئاظَنلاَو ِءاَبْشَأْلا نِم ٌقَس َدِئاَوَف يف اًذك ءاهيف ُفختشُي ال يلا -

 .(ءامخلا فرح 257/8 ١/ :ةاعولا ةيغب ءءاحلا

 تس نُلِعافَتُم وهو «برعلاب ةصتخملا روحبلا نم رحب مسا ضورعلا لهأ دنع وه :لماكلا رحبلا
 :ص ."مولعلا حاتفم" «فاكلا فرح ۳۷ ۲ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") .تارم

 .(لماكلا باب يناثلا لصفلا «يناعملا ملع نم ضرغلا ةمئت نم لوألا نفلا «ثلاثلا مسقلا

 «نلعافتم ىلع - نت :وهو - فيفخ ببس لماكلا ضورع يف دازي نأ وه :ليفرتلا نم :لفرْلاو
 طيحملاو مكحملا) .هيف لقرب يذلا بوثلا ةلزنمب راصف عو هنأل ؛هب يّمُس ْنْتالِعاَفَتُم ريصيف
 :"برعلا ناسل" ءءافلاو ماللاو ءارلا «حيحصلا يثالثلا ءارلا فرح 767/٠١ :"مظعألا

 (ءارلا لصف «ماللا فرح ء۱

 يذلا تيبلاو «تيبلا نم هبرضو هضورَع اءزج فذحام ضورعلا لهأ دنع وه «ءزجلا نم :ءوزجتا
 نازيم ميجلا فرح ء۹٥00 ١/ :مولعلاو نوئفلا تاحالطصا فاشك) .ءوزجم ىمسي ءزجلا هيف عقو

 (هماسقأو تيبلا يف ةئماثلا ةمدقملا ٠۲۲ :ص «برعلا دنع رعشلا ةعانص يف بهأذلا

 نم ءزج رخآ :ضورعلاو ءاّرُجَع يناثلاو ًاردص ىمسي لوألا :ناعرصم تيبلل نأ ملعا :ةدئاف

 .زجعلا نم ءزج رخآ :برضلاو ءردصلا

 ماسقأ يف :ةدئاف «قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا ٤٠١-٠١١ :ص ءميجن نبال "رئاظنلاو هابشألا"

 يرصملا 'ميجن نبا"ب فورعملا دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا نيزل يهو ءمسق لك مكحو «مولعلا
 91٠١( :ت) يفنحلا



Yo 

 ءهنم ٌمعألا وأ «ةرخآلا ىلإ لصوملا ملا :يأ «خلإ ملهلا َمّلَعَت َّنآ ْمَلعاو :هلوق# []

 «هئيد ةماقإ يف ٌدبعلا هيلإ خي ام ملت مالسإلا ضئارف ْنِم » :"هلوصف" يف "يمالَعلا" لاق

 َملع هِّلعَت دعب ِةَْلَكُمو لَكُم لک ىلع شرفو «هدابع وَرَ ةاعمو هللاعت هلل هِلمَع صالخإو

 ءٌباصن هل ْني ةاكزلا ملعو «موضلاو ةالضلاو ءلسغلاو ءوضولا ملع ُمّلعت ة ةيادهلاو نيّدلا

 رئاس يف تاهوركملاو تاهبّشلا نع اوُررتخَيل راجتلا ىلع عويبلاو هيلع ّبَجَو ْنَِي حلاو

 نع َعِيَْمَيل هُمُْكحو هُمْلِع هيلع ضرُفُي ِءي *ب َلَكَعْها نَه لکو ءفّرجلا ٌلهأ اذكو «تالماعملا

 .ها ؛هيف مارحلا

 ؛صالخإلا ملعو سمخلا ضئارفلا ملع ةّيضرف يف ٌكش ال» :"7"مراحملا نييبت" يفو

 نم ورم ةياعثا نال هايل معو بارو لانا لو فلج رفرف للا تس نل
 «بطحلا ٌراَثلا ٌلُكأت اك َلَمَعلا ناكُعأي امه ذإ ؛بجشلاو دسحلا ملعو «ءایزلاب هلمَع باوث

 ظافلألا ملعو ءءايشألا هذه يف وخلا داَرأ نمل قالطلاو حاكتلاو ءءارّشلاو عيبلا ملعو

 ٌماوعلا نم اًريثك ٌعَمْسَت َكنأل ؛نامّزلا اذه يف تالا مه نم اذه يرْمَعَلو «ةّرَمَكْلا وأ ة مدح

 .نولفاغ اهنع مهو ٌرْفَكُي اب ن نوُمّلَكَتَي
 لك يف نيدهاش دنع هتأرما حان ددو موي لك هتايإ ٌلهاجلا دي نأ ًطايتحالاو

 . ريش ءاسلا نم وهف ءلجرلا نم زدض ل نإو اطا ذإ ؛نيتزم وأ رم رهش

 نيعلا ضْرَقو ةيافكلا ضْرَق يف بلطم

 نم هّلوصح دوصقملا مّتحتملا» ب "ر يرحتلا حرش" ين هَقرَع (خلإ ةيافك ضرفو :هلوق» [5]

 لك ىلع هُمَّلعت ٌبجاو وه يذلا ملعلا كرت يف سماخلا بابلا ءأ/ا؟_برلا# :ق «"مراحملا نييبت" (1)

 يسامألا "نيدلا نانس"ب فورعملا سايلإ نب هللا دبع نب فسوي وهو ءراصتخاو ريغتب ءةملسمو ملسم

 55/١ :"نونظلا فشك" .(ه١٠٠٠1 دودح يف :ت) ةكم ليزن «يفنحلا .ظعاولا ؛يمورلا

 ٩۲ *٤(, :ص ۲ 'يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم"

 لصفلا «ماكحألا يف لوألا بابلا «عوضوملا لاوحأ يف ةيناثلا ةلاقملا ء١۷ /۲ :"ريبحتلاو ريرقتلا" (۲)

 .ةيافكلا ىلع بجاولا :ةلأسم «عبارلا مسقلا «هيف موكحملا يف ثلاثلا
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 جالا عِئاتّصلاك ّيويندو «ةزانجلا ةالصك ٌينيد وه ام ُلَواَتتيف» لاق .هلعاف ىلإ تاّدلاب رظن ريغ

 فها. هلعاف لإ تاّلاب ٌروظنم هلأل ؛نيعلا ضرفو هت ديخ هنأل «نونسملا جرو ءاهيلإ

 هنع ىَتفتسُيال ملع لک وھف : كفلا نم ةياقكلا رف امار: :7'هراحملا نييبت" يف لاق

 ديناسأو «تاءارقلاو «مالكلاو «ةغّللاو ءوحّتلاو ءباسحلاو ءٌبّطلاك اينّدلا رومأ ماَوَق يف

 «لوصألاو «نايبلاو «عيدبلاو «يناعملاو «ةباتكلاو «ثيراوملاو ءاياصولا ةمسقو «ثيدحلا

 ريسقتلا ملول هلآ هذه لكو ءرهاظلاو ءّضّنلاو ءٌصاخلاو اعلاو خوسنلاو خسانلا ةفرعمو
 ةباحصلا يماسأو مهيماسأو لاجزلاب ملعلاو ءرابخألاو راثآلا ٌملع اذكو :؛ثيدحلاو

 ُملعلاو «ّيوقلا نم ٌففيِحَّضلا زّيمتيل مهياوحأب ُملعلاو «"ةياوّرلا يف ةلادعلاب ٌملعلاو «مهتافصو

 .ها .«ةماجحلاو ةسايسلاو "ةكايحلاك ةحالفلاو تاعانصلا ٍلوصأو ؛مهرامعأب

 .لاحلا يف هنيدل هْجاَتْحَي ردق ىلع :يأ «هيلع دار ام وهو :هّلوقإل ]41[

 ةيافكلا ضرف ْنِم ٌلضفأ نيعلا ٌضرف :بلطم

 اهّدنع ٌّجهأ وهف «سفّلل اًقح ٌضورفم هّنأل ؛ةيافكلا ضرف نم ٌلضفأ نيعلا صرف
 ُرمألاو ءمِهِتلمُج نم ٌرفاكلاو «ةفاكلل اًقح ٌضورفم هّنإف «ةيافكلا يضرف فالخب ةّقشم ٌرثكأو

 ملسم لك ىلع همّلعت ٌّبجاو وه يذلا ملعلا كرت يف سماخلا بابلا ءأ /14 :ق :"مراحملا نييبت“ (1)
 ّْ .راصتخاب ةملسمو

 :دعب هلوقب بسنألاو (مراحملا نييبت يف اًضيأو) هطخب اذكه "ةياورلا يف" :هلوق" :روفرف روتكدلا لاق (۲)
 .(ةمدقملا ١/ ١14٠ :ف) .لمأت "ةاورلا يف" :لوقي نأ "مهلاوحأب ملعلاو"

 ...ةكايحلاو ةحالفلاك (ملعلا كرت يف سماخلا بابلا 4 :ق) :مراحملا نييبت يف (۳)

 صضرألا حّلفي هنأل ؛هب يّمس اهنإو راكألا :حّداَقلاو هِثرَسلل اهّقش :اًحْلف اًهْحَلْفَي ةعارّزلل رأل حلق )£(

 .(" حلف" :ةدام :"حاحصلا" "حلف" :ةدام :"برعلا ناسل") .ةثارجلا :رسكلاب ةحالفلا اھ :يأ

 اذه" :يرهزألا لاقو :ثيآلا هلاق هُتَقْرِح :ٌةكاّيجلاو هََبَسَت :ٌةَكايِحو اًكّيَحو اًكيَح كيب بونلا َكاَح (0)
 "برعلا ناسل" "كيح" :ةدام :"ةغللا بيذبج") .ًةَكَوَح كئاحلا عيمجو ,بوثلا كوحي كتاحلا ؛طلغ
 .("كيح" :ةدام
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 . رق صحم اذإو ءتفَح مَع اذإ
 هكاّيبو ءاهرسأب ةّمألا نع جرحلل ٌطِقْسُم هلعف ّنأل ؛لضفأ ةيافكلا | ص رف :ليقو

 ٌلَقَتو 27 ٌيقاوط" .ها .هنَعَص هذه ام ِعْفَو مَظِع يف ٌكش الو هلك هنم نوما يوغي

 .«لوألا َدَمَتعملا نأ 8

 هريغ اذكو هِضِماَوَع ىلع ٌحالّطالاو هيف ٌمُسوّتلا :يأ «هقفلا يف ٌوُحْبَتلا وهو :هلوق» [۹۷]

 .اهتالآو ةّيعرّشلا مولعلا نم
 ةيفيكو لئاضفلا ٌعاونأ هب ٌفَرْعُي ٌّْلِع وهو «قالخألا ملع :يأ «بلقلا ملعو :هلوق# 3

 «رُحبتلا» ىلع ال «هقفلا» ىلع ٌفوطعم وهو 7" ح" .ها اجا ةيفيكو لئاذرلا ٌعاونأو اهباَسِتكا

 تافآ نم اهريغ اهّلثمو ءنيع صرف ءايّرلاو دسحلاو بْجُعلاو صالخإلا َملع ّنأ ْنِم ٌتملع ا

 «لخبلاو ؛عمّطلاو ءءاضغبلاو «ةوادعلاو ءبضغلاو ءّشغلاو دقجلاو «ْحّشلاو ءربكلاك سوفتلا

 ينغلا دبع خيشلل ةيدحألا ةريرسلا ةيدمحملا ةقيرطلا حرش ةيدنلا ةقيدحلا) :ةدعاقلا هذه رظنا ١(

 ةدوصقملا مولعلا يف ثلاثلا لصفلا «ةعيرشلا يف ةمهملا ا يف يناثلا بابلا ۲ :يسليانلا

 (اهريغل
 :هباتك يف ينيوجلا دمحم وبأو «"بيترتلا" :هباتك يف ينيبارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا :هب نيلئاقلا نم (؟)

 :رظنا ."ممألا ثايغ" :هباتك يف -ينيوجلا دمحم يبأ دلو - يللاعملا وبأ نيمرحلا مامإو :"طيحملا'

 ؛قتافكلا ضرفلاو ينيعلا ضرفلا يف لصف «بجاولا ماسقآ ء١۸۸ /۲ :"ريرحتلا حرش ريبحتلا")

 يلحملا لالجلا حرش" ءةمتاخ «ماكحألا ثحابم 008 ١/ :"بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر"

 ثاّيِتلا يف هللا ُتاَيِغ" ؛ةيافكلا ضرف ةلأسم «تامدقملا يف مالكلا ۲۳۷ ١/ :"عماوجلا عمج ىلع

 .(ةيافك ضرف داهجلا ؛لوألا بابلا ؛يناثلا نكرلا و ملا

 ءيقشمدلا دمحم نب ميحرلا دبع وه "يقاّوّطلا"و ءاهيلع رثعن مل ,راتخملا ردلا ىلع هتيشاح يف هّلعل (۳)

 :"مالعألا" ء١٠ ۳١/ :"رردلا كلس") .(ه1177 :ت) "يقاؤطلا"ب فورعملا < هيننحلا «يناديملا

 .(014 ١/ :"نيفراعلا ةّيده" ء5"17 /؟ :"نيفلؤملا مجعم" ۳

 .ةمدقملا ١/ ۳١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٤(

 نونفلا تاحالطصا فاشك "فلألا باب ء٠٠ ١/ :"نونظلا فشك") :قالخألا ملع دحل :رظنا )٥(

 .(ةمدقملا ء١٠ ١/ 'مولعلاو

 .ةمدقملا ءب /“ :ق :"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (7)
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 5 را و «ةعداخملاو ءركملاو .ٌقحلا نع رابكتسالاو ءةَئَمادملاو «ةنايخلاو ءءاليخلاو ءرطبلاو

 اهنع ٌكفني الو» :هيف لاق «2"””ءايحإلا" نم تاكلهملا عبر يف نيم وه امت اهوحنو «لمألا لوطو

 ةفرعمب اإ كمي الو «ِنع ٌضرف اهُلازإو «هیلإ اجا هّسْفَت ىَري ام اهنم َمّلعتي نأ هْمريف ءرشب
 .ةهيف ُعَقَي ّرَشلا ٌفرْعَيال ْنَم َنِإف ءاهجالعو اهتامالعو اهيابسأو اهدودح

 اهملعت مكحو اهماسقأو ةغل اهقيقحت :ةفسلفلا

 ءرهاظلا ُةنيَرُم :يأ ُةَهَوَمْلا ُمَكِلا :هّيرعتو «ٌنانوي ٌظفل وه "8ةفسلفلاو :هلوق# [44]

 Dr) تام لاو تاَْفَكملا نم هريغو ماعلا مد لوقلاك :نطابلا ٌةدساف

 :ءازجأ ٌةعيرأ يه لب ءاهسأرب الع ٿيل ابنا ””ءايننإلا“ يف َركدو
 نأ هيلع ٌفاَحي ْنَم الإ امهنم ُعَتْمَي الو «ناحابم امهو .باسحلاو ةسدنملا :اهدحأ

 .ةمومذم مولع ىلإ اهّرَواَجَتَي

 امهو .هطورشو ذحلا هجوو «هطورشو ليلّدلا هجو نع ٌثحب وهو «ٌقطنملا :يناثلاو

 .مالكلا ملع ف نالخاد

 «بهاذمب هيف اوُدَرفنا «هتافصو ىلاعت هللا ِتاذ نع تحب وهو «ُثاّيهلإلا :ُتلاَقلاو
 .ةعدب اهضعبو ءٌرفك اهضعب

 ماسجألا ِتافص نع ٌثحب اهُضعبو رتل ٌفِلاع اهضعبو «ُتاّيعيبْطلا :عباّرلاو

 اههماسقأو مومذملاو دومحملا ملعلا يف يناثلا بابلا ءملعلا باتك 16/١. :"نيدلا مولع ءايحإ" )١(

 .فرصتب ءنيع ضرف وه يذلا ملعلا نايب ءامهماكحأو

 ردلا خيسن) حراشلا خسن يف ام بوصألاو «هطخب اذكه "ةفسلفلاو :هلوق" :هلوق :روفرف روتكدلا لاق (۲)
 (ةمدقملا ء١ 2۲ ١/ :ف) .ىفخي ال ايك "واو" نودب (راتخمملا

 :ص «يمزراوخلل ' 'مولعلا حبت ئافم" «ءاقلا باب 18 /¥ :"نونظلا فشك") :ةفسلفلا دحل :رظنا م

 .(لوألا لصفلا «ةيناثلا ةلاقملا ء١ 6“
 .ةمدقملا ١/ ١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)

 ايهماسقأو مومذملاو دومحملا ملعلا يف يناثلا بابلا ملعلا باتك ء۲۲ ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ" (0)

 .راصتخاب «ةيافك ضرف وه يذلا ملعلا نايب ءايهماكحأو
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 ندب يف ٌرُظْنَي بيبطلا نأ الإ ءءاّبطألا رطب ةيبش وهو ءاهرُيغتو اهتاحتسا ةيفيكو ءاهًصاوخو

 ٌثيح ْنِم ماسجألا عيمج يف نوُرظني مهو «ٌحصيو ٌضرمي ٌثيح ْنِم صوصخلا ىلع ناسنإلا
 الف «تاّيعيبطلا يف مهُمولع امأو .هيلإ ٌجاتحم هّنأل ؛هيلع ٌلضف ٌبْطلل نكلو كرو حک

 .ها ةاهيلإ ا

 ديلا يف ٌةَفِحا :-"0"سوماقلا" يف امك -يهو ُهَدَوْعَّتلا :ٌباوّصلا 4ةذبعّشلاو :هلوقإب 3
 ٌةَوْعَشا :©2"حابصملا" يف نكل «7”ٌيوح" .ها ."ةهّلصأ هيلع ام ريغب َءىَقلا يرث ءرحشلاك

 لهأ مالك نم ّسيلو «ةمجعملا لاّذلاب وهو ةَدَبْعَش َدَبْعَش :لاق ْنَم مهنمو «ٌةذوعش ُلجّرلا

 ."قازّرلا دبع نبا" .ها .«رحّسلاك ٌةقيقح هل سيل ام اهنم ُناسنإلا ىرَي ٌبَحُل يهو «ةيدابلا

 عطَقك ٌةبيرغ ءايشأ مهل نيذلا تاقرطلا يف قّلحلا لهأ يف "رجح نبا" ةمالعلا ىتفأو

 مل نإ ةرحّسلا ىنعم يف مهثأ » ب كلذ ريغو بارتلا َنِم ٌمهارد وحن ٍلْعَجو «هتداعإو ٍناسنإ سأر

 بتك نم "ةن" نع لقت مث :؛مهيلع فتي نأ ٍدحأل الو كلذ مه ٌروجي الف ؛مهنم اونوكي

 ."ذوعش" :ةدام ؛نيشلا لصف «لاذلا باب ءا“ 5 :ص ."طيحملا سوماقلا" )١(

 تاحالطصا فاشك" ؛ةعبارلا ةحودلا ١/ ٠٤٠ :"ةداعسلا حاتفم") :تالّيختلاو ةذبعشلا دحل رظنا (۲)

 .(نيشلا فرح 8 :"مولعلاو نونفلا

 .يصولاو ليكولا هيف قرتفا ام «قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا ء١٠١٠ ٤/ :"رئاصبلا نويع زمغ" (۳)

 ."دوعش" :ةدام ءايهثلثي امو نيعلا عم نيشلا «نيشلا باتك ١/ 17٠« :"ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا" (4)

 ؟تاقرطلا يف نيذلا قلحلا لهأ هلعفي ام رحسلا نم له :بلطم ء4١1١ :ص «'ةيثيدحلا ىواتفلا" )٠(

 "يمتيهلا رجح نيا"ب فورعملا نيدلا باهش «يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل يهو ءراصتخاب
 .(۳۹ /۱ :' تابثألاو سراهفلا سرهف" ۰۱٤٦ /۱ :"نیفراعلا ةّيده") .(ه ۹۷ ٤ :ت) يكمل ا «يعفاشلا

 قحلا لهأ هلعفي ام رحسلا نم له :بلطم ء١١1 :ص) :"ةّيثيدحلا ىواتفلا" يف يذلاو ءخسنلا يف اذك (7)
 دايز نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع يبأل يكلاملا هقفلا يف باتك :يهو :"ةيزاوملا" (؟تاقرطلا يف نيذلا

 نبال "تايفولا" ,؟ 44 /ه :"مالعألا") .هرصع يف بهذملا ةساير هيلإ تهتنا (ه١۲۸ :ت) زاوا

 يخوُدَتلا يجان نبا حرش) :يف روكذم "ةيزاوملا" نع لقنلا اذه نأ الإ هيلع رثعن ل ۱۹١( :ص هذن
 دبع يبأل ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا ,دودحلاو ءامدلا ماكحأ يف باب 1۸ /۲ :ةلاسرلا نتم ىلع

 (ةدايزب «ةمدقملا ء۳١٤١ ١/ :"ف') .ةدرلا باب ؛تاداهشلا باتك «الا /4 :قاوملا هللا

 يقتعلا ةدانج نب دلاخ نب مساقلا نب نمحرلا دبع هللا دبع يبأل ةيكلاملا بتك لجأ نم يه "ةنودملا"و
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 .بِقْؤُع اإ ليف اًرحس ناك نإ فوج يف نيَكسلا ُلخْدُي وأ «لُجّرلا َدب ٌمَطْقَي يذلا نأ » :ةّيكلامل

 لمّرلاو ميجنتلا يف ٌبلطم
000 

 ثداوحلا ىلع ةّيكلفلا تالكشتلاب لالدتسالا هب فرعي ملع وه 4ميجنتلاو :هلوق» ]1[

 .r ها لا

 ديغ ّنَسَح هسفن يف موجُنلا َملع نأ » :"ةيادهلا" بعامل 0"لزاونلا تاراتخم" ينو

 ُرَمَقْلَو سْمَّشلأ) ىلاعت هللا لاق .ُباتكلا هب ّقَطَن دقو «قح هنو ٌٍباسح :نامسق وه ذإ ,مومذم
 ."باسحب امهديس :يأ[-5 :نمحرلا] (ٍناَبْسُحي

 وهو «هردقو ىلاعت هللا ءاضقب ثداوحلا ىلع كالفألا ةكرحو ءموجنلا ريسب :يلالدتساو

 ىعّدا وأ «لاعت هللا ءاضقب ْدِقَتْعَي ل ولو «””صضرملاو ةّحّصلا نم ضبثلاب بيبطلا ٍلالدتساك ٌرئاج

 ھا . هب ماب ال ا دالا تاوه فرخي اراق ما مذ رَفْكُي هسفنب بيلا

 وهو ءهِتَمْرَحِب "لوصفلا" يف َحَدَص َحَرَص لب ءٌسأب هيف رادقملا اذه ىلع دئاّزلا مّلَعَّنأ َداَقأ

 :مالعألا ء1۱۲۹ /۳ :نايعألا تايفو) (ه١91١ :ت) "مساقلا نبا'ب فرعيو ءيرصملا «ءالولاب

 اهريغ نم ةنودملا يف ام ىلع تادايزلاو رداونلا) :يف روكذم لقنلا اذه نكلو ؛اهيلع رثعن مل ( */ ۴۲٢

 (رحاسلاو ينبتملا يف باب «نيدترملا باتك «5"07 ١4/ :يناوّريِقلل تاهمألا نم

 «ةعبارلا ةبعشلا «ةعبارلا ةحودلا 717 ١/ :"ةداعسلا حاتفم") :موجنلاو ميجنتلا ملع ٌدحل رظنا )١(

 .(ةمدقلا ء١۵ ١/ :"مولعلاو نوتفلا تاحالطصا فاشك"

 .ةمدقملا ءب / :ق :"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (؟)

 ءرفكلا بجوي ال ايفو رفكلا بجوي ايف لصف ءةيهاركلا باتك ٥۳ /۳ :"لزاونلا تارات" (۳)

 :ت) ينانيغرلا يناغرفلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب ؛مالسإلا خيشل يهو .فرصتب

 0157/4 :"مالعألا" ء١١٤١ :ص ."ةيهبلا دئاوفلا") .(هد ۳

 ةروس ۳ ۷ :"يِبْطرَقْلا ريسفت دت" 6 :ةيآلا ءنمحرلا ةروس 2٠١ /77 :"يريطلا ريسفت") :رظنا ()

 .(5 ىلإ ه :تايآلا ءنمحرلا ةروس 77٠١ /5 :"يواضيبلا ريسفت" ء١١ ىلإ ١ :تايآلا ؛نمحرلا

 اذكب لدتسا :ةغللا بتك يف امك 'ىلع"ب "نم" لادبإ بسنألاو هطخب اذكه "ضرملاو ةحصلا نم" :هلوق (5)
 .("للد" :ةدام :"طيسولا مجعملا" «"للد" :ةدام :"ةغللا يف دجنملا") :رظنا .هيلع ًاليلد هذفّتا :يأ رمألا ىلع
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 ."0"حراّشلا" هيلع ىشَم ام

 َملع َّنِإ» :7"ءايحإلا" يف لاق اذلو ؛لّوألا نود يناثلا ٌمسقلا هب دارملا نأ :ٌرهاَظلاو

 لاقو ءعرّشلا يف ٌمومذم هنكلو » :لاق م مق خلا نا رغ هال رام نع هيف يف وجا

 نم هنع َرَجَر انو ,!اوُكسمأ مث ءرحبلاو ٌربلا يف هب " !نوُدَتَْت ام موجتلا َنِم PE ريع"

 :هجوأ ةثالث

 ج فخ دک رثآلا فه ذآ مهيلإ َىْلأ ذإ هلإف «قلحلا رثكأب ٌرُم هلآ :اهدحأ

 .ٌةرّثؤملا اهتأ مهسوفن يف َمَكَو ءبكاوكلا
 - مالّسلا هيلع - سيردإل ٌةَرِجْعُم ناك دقلو ءٌضحم ٌنيمحت موجنلا َماكحأ نأ :اهيناثو

 َسَرَدنا دقو ءىَّكْحُي اميف
 .اًصّخلم ها «نكمم ُديغ هنم زارتحالاو «ٌنئاك َرّدُق ام ّنِإف «هيف ةدئاف ال هّنأ :اهثلاثو

 «ةمولعم دعاوقب طقتلاو طوطا نم ٍلاكشأ بورضب ملع وه # لمّرلاو :هّلوق# ]+[

 ءاّعطق ٌمارح هنأ َتْمِلَع دقو «"ر رمألا بقاوع ىلع اد ًةلج ْجَرْفَمو مج اًنورح جد

 ."راصبألا ريونت" حراش يفكصحلا نيدلا ءالع )١(

 .اهنم سيلو ةدومحملا مولعلا نم ةماعلا هّدعي ايف ثلاثلا بابلا «ملعلا باتك ۲۹ ١/ :"نيدلا مولع ءايحإ" (۲)
 (ةمدقملا 144 ١/ :"ف") ."نيدلا مولع ءايحإ' يف ل قفاوملا وه هانتبثأ امو "اودتمعام" :اهّلك خسنلا يف ()

 :"هلضفو ملعلا نايب عماج" يف ربلا دبع نباو 4 :مقرب) :"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 .اًقوقوم رمع نع «ةرضن يبأ نع ءديزي نب ديعس قيرط نم ١417/4 :مقرب ء/417

 نع ؛ةلاضف نب كرابم قيرط نم 4١( :مقرب) :"باطخلا نب رمع دنسم" يف داجنلا ركبوبأ هجرخأو

 هب اودتهت ام موجنلا نم اومّلعت" :هظفلو ءاًفوقوم رمع نع ءرمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب هللا ديبع
 ءاوهتنا مث .مكماحرأ هب اولصت ام ردق باسنألا نم اومّلعتو ءاوهتتا مث ءرحبلاو ٌربلا تاملظ يف

 ."اوهتنا مث مكيلع مرحي امو ءاسنلا نم لحي يذلا اومّلعتو

 .اقوقوم رمع نبا نع قيرطلا اذهب يسرافلا ناطقلا نباو يليبشألا قحلا دبع هجرخأو

 ؛ثلاثلا دوقنعلا ؛:ةسماخلا ةبعشلا ءةعبارلا ةحودلا ١/ ۳١١ :"ةداعسلا حاتفم") :لمَرلا ملع ٌدحل رظنا (0)

 .(ءارلا فرح ء۸۷ ١/ ٤ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك"



۲ 

 ةو ا وهف :يأ ا مالسلا هيلع = سيردإل هلصأو

 ماهبإ نم هيف امل ؛ميرحتتلا ٌديدش ٌمارح هّميلعت دو هّمْلَعَت نأ :"”رجح نبا ىواتف" يفو

 .«هبيغ يف ىلاعت هللا كر اَكُي هلعاف َّنأ ٌماوعلا
 مسجلا لاوحأ نع هيف ٌتَحْبُي ٌملع :ُيعيَِّطلا ٌملعلا 4نّيعئابَطلا مولعو :هّلوق» 7
 "م" ") ها .اهيف تابثلاو لاوحألا يف رّيّتلل ٌضّرَعُم وه ثيح نم سوسحملا

 َدسافم ىلإ يدوي هْنأل ؛ٌمارح ةفسالفلا قيرط ىلع هنم ناك امال :” رجح نبا ىواتف" يفو

 . «ةدسفملا ىلإ ّلك ًءاضفإ ثيح نم ميجدتتلا ةمرح ٌةيباَُم هُتمْرُحو ؛هوحنو اعلا مَدِق داقتعاك

 رحسلا يف بلطم

 ٍلاعفأ ىلع اهب ٌردتقي ةّيناسفن ٍةَكَلَم ٌلوصح هنم ُداَقَتْسُي ٌملع وه «رحّسلاو :هلوق# [04]
 ."7”م' ."!ها ةّيفخ بابسأل ةبيرغ

 م 2 اس 91 1 1 » ل ¢
 .«مارح هميلعتو هملَعَت لا لاق :"هداز يريب" ل "حاضيإلا ةيشاح" يفو

 .ةمدقملا ١/ ١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(
 .فرصتب «لمّرلا ملع مكح ام :بلطم ء۱۱۹۷ :ص «"ةيثيدحلا ىواتفلا" ()

 فاشك" «ةثلاثلا ةبعشلا ءةعبارلا ةحودلا 001/١ :ةداعسلا حاتفم) :يعيبطلا ملعلا دحل رظنا (۳)
 .(ةمدقملا ١/ ٥١ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 .ةمدقملا هب /ا" :ق "ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" )٤(

 .فرصتب ؛؟ميجنتلا ملع زوجي له :بلطم ٤۷ :ص «"ةيثيدحخلا ىواتفلا" )٥(

 فاشك" «ةعبارلا ةبعشلا «ةعبارلا ةحودلا 2714 ١/ :"ةداعسلا حاتفم") :رحسلا ملع ٌدحل رظنا ()

 .(نيسلا فرح ء١٠4۳ ١/ و ةمدقملا ء۷٥ ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 .ةمدقملا ب ٣/ :ق "ردلا ىلع يبلحلا ةيشاح" (۷)

 رئاصبلا يوذ ةدمع" ةايسملا ؛"هداز يريبل "رئاظنلاو هابشألا ةيشاح" ٌباوصلا لعلو ءخسنلا يف اذك (4)
 نب نيسح نب ميهاربإل يهو «قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا 588 /7 :رئاظنلاو هابشألا تامهبم ل
 يريبل سيل ذإ ؛(ه١١ 9494 :ت) يندملا يفنحلا "هداز يريب"ب فورعملا يريب نبدمحأ نبدمحم نب دمحأ

 :"مالعألا" 1۹/١ :"رثألا ةصالخ" .رداصملا نم انيديأ نيب ام ىلع "حاضيإلا" ىلع ةيشاح هداز

 (ةمدقملا 157/1 :"ف") .(171 /7 :"نونكملا حاضيإ" ؛١7 ١/ :"نيفلؤملا مجعم' 0١

 يف لصف ءداهجلا باتك ءب 517١/ :ق :"ةياقنلا حرش يف ةياردلا لايك" ىمسملا ةياقنلا ىلع هحرش يف (9)



 :ٌلوقأ

AR 

 وو

 نا رفعزلا حرش" يفو «نيملسملا نع رّرَضلا عفَدل ملعت ولو قالطإلا ىفتقم
 رحاس ٌدَوَل رف هلع .0) رظانلا ةريخذ" يفو .ةهرثأو هوشو هدوجو اندنع قح رحشسلا» 0 4 0( e4 “n ۾ 2 3

 دبع نبا" .ها .«امهنيب َقْفَوُيل ٌرئاجو ءاهجوّرو ةأرملا نيب هب َقَرَميل مارحو «برحلا لهآ
 ثيدحلا يف و هنأ هيفو) :(09"طيحملا' نع مهضعب نع هلقن 5 "زر" لاق ."قازَرْلا

000 

0 

0 

(4) 

 .مهاومأو اضعب رافكلا ضعب كلم

 نيدلا يقت يردنكسالا ءينيِطْنَطسُقلا يلع نبا نسح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه :ْيُمّشلاَو
 هب حرش 01150 /* :يشاوحلاو حورشلا عماج ۲۳۰ /۱ :مالعألا) (۸۷۲ :ت) يفنحلا «يّنُمشلا
 (ها/ 50 :ت) .يفنحلا ءيبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع رغصألا ةعيرشلا ردصل ةياقنلا

 نب نمؤملا دبعل 'حيباصملا حرشب عيبانيلا"ب يمسملا "ةنسلا حيباصم ىلع ينارفعزلا حرش" هنم دارملا لعل

 (يرجه لا عساتلاو نماثلا نرقلا يف شاع هنأ الإ ؛هتافو نس يلع رثعن مل) ينارفعزلا دمحم نب ركب يبأ

 هب حرش (۱۷۲۰ /۳ :"يشاوحلاو حورشلا عماج" ء۱۸۷۲ :ص «"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم")

 "ةنسلا يح "ب بقلم ا «يعفاشلا «يوغبلا «ءارفلا دمحم نب دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأل "ةنسلا حيباصم"

 .(109/؟ :مالعألا ,5*17/؟ :نايعألا تايفو) (0015 :ليقو 05٠١ :ت) "نيدلا ريهظ" وأ

 هابشألا تارهم لحل رئاصبلا يوذ ةدمع" يف روكذم لقنلا اذه نأ الإ ؛حرشلا اذه ىلع رثعن مل

 (قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا ٥ /؟) :هداز يريبل "رئاظنلاو

 نب يلعل يهو «ريغتب قورفلا يف ثلاثلا نفلا ءب ١١١/ :ىف ؛'رئاظنلاو هابشألا حرش رظانلا ةريخذ"

 يرمملا ميجن نبا نيزل "رئاظنلاو هابشألا" اهب حرش 0١٠٠١( 4 :ت) يفنحلا ءيرصملا ءيروطلا هللا دبع

 .( :"نيفلؤملا مجعم" AA :"يشاوحلاو حورشلا عماج") )۹۷۰ :ت)

 .طيحملا نع لقت اهيف سيلو ءةمدقملا "7 ١/ :"ردلا يلع يواطحطلا ةيشاح"

 ياهربلا طيخلا :ناروهشم ناطيع يفنحلا هقفلا يف :روفرف حلاص دمحم نب نيدلا ماسح روتكدلا لاق

 هزام نب رمع نب زيزعلا دبع نيدلا ناهرب ريبكلا ردصلا نب دمحأ نيدلا جات نب دومحم نيدلا ناهربل

 دمحم يوضرلا طيخناو 4٠( 4 /4 :نيفراعلا ةيدهو ءاهدعيامو 7٠١6 :ص ةيهبلا دئاوفلا) (ه ١

 (اهدعبامو 188١:ص «ةيهبلا دئاوفلا) (ه6 5 5 :ت) يسخرسلا نيدلا يضر بقلملا دمحم نب دمحم نب

 رظنا) .هيلإ عوجرلا يغبتي «نيطيحملا لوح اًماهو ًاليوط اًمالك ةيهبلا دئاوفلا يف يونكللا ركذو
 (اهدعبامو 188 :ص «ةيهبلا دئاوفلا

 وأ يناهربلاب دييقت ريغ نم هقالطإ دنع طيحملا نم ةيفتحلا دارم ىلع فوقولا وه اننيعي يذلاو
 «فالتخا لحم اذه نأ يونكللا ركذ ؟يسخرسلا طيحم وأ يناهربلا طيحملا دوصقملا له ءيسخرسلا

 اذإ "طيحملا" نأ رخآلا ضعبلا ىري و «يسخرسلا طيحم هب داري قلطأ اذإ "طيحملا" نأ ىري مهضعبف



A: 

 ١91١( :ص ؛ةيهبلا دئاوفلا :رظنا) ."يناهربلا طيحملا" هب دارحلاف ةلوادتملا بتكلا يف قلطأ

 ديدحتب ائمق طئاسو ربع هتيشاح يف "طيحملا" صوصن رثكأ لقني هللا همحر نيدباع نبا ناك املو

 فنصم حيرصت قيرط نع كلذو «طئاسولا هذه نم ريثك يف قالطإلا دنع "طيحملا" نم دوصقملا
 هذه ةعجارم قيرط نع وأ «يسخرسلا وأ يناهربلا طيحملا دصقي هنأب "طيحملا" نع لقني يذلا باتكلا
 طيع دارملاف الإو ءيهف تدجو نإف _هنم ةطوطخم ةخسن انيديأ نيبو . . يناهربلا طيحملا ف صوصنلا

 ماكحإلا ١- :يناهربلا طيحملا نع لقنت اهنأ انل نيبت يتلا مالعألاو بتكلا ءامسأ كيلإو .يصخرسلا

 -4 «ةينملا -۷ ءةينابهولا حرش ٦- «ةينملا حرش -ه ؛«يدهازلا حرش -4 ؛ةيناخرتاتلا “٠ «دادمإلا-'

 .يدنفأ حون -17 ءيسدقملا ١7- «يناتسهقلا ١١- «يوكربلا ١٠١- «ةياهنلا - 4 «ةيدنملا

 ىلع رثعن لو ءطيحملا صوصن اهتطساوب نيدباع نبا لقت يتلا مالعألاو بتكلا ءاهسأ هذهو
 ررد حرش -رردلا - ةبلحلا -يسدقلا يواحلا -قئارلا رحبلا :يناهربلا طيحملا يف صوصنلا هذه

 يواتفلا -ةيريخلا ىواتفلا -ةياغلا -عمجملا حرش -بابللا حرش - ةيونزغلا حرش -راحبلا

 .يجورسلا -يناقابلا -رهنلا -جارعملا -تارمضملا -تاياورلا عمجم -ةينقلا -حتفلا -ةيفوصلا

 دنع "طيحملا"ب دارملا نأ يونكللا حجر دقف ءاّرظن يونكللا هحجر اميف نأ انررق امم حضتيو

 - هدارم نأ رهاظلا) :ةينملا حرش يف ةيلاتلا جاح ريمأ نبا ةرابع لقن ثيح "يناهربلا طيحملا" قالطإلا

 بحاصك دحاو ريغل هقالطإ نم دارملا وه امك "يناهربلا طيحملا" :"طيحملا"ب -ةينملا بحاص دارم :يأ

 هب داري قلطأ اذإ "طيحملا" نأ يف -جاح ريمأ نبا :يأ -باصأ دقل :لاقو ("ةياهنلا"و "ةصالخلا"

 (؟ 15 :ص ؛ةيهبلا دئاوفلا) .ةلوادتملا بتكلا هذه يف "يناهربلا طيحملا"

 طيحملا" دارملا نأ ديفتال ةقباسلا جاح ريمأ نبا ةرابع نإف ؛يونكللا ىلع انضارتعا اذهب حضتيف

 .حضاو وه امك ةلوادتملا بتكلا عيمج يف "يناهربلا

 هدارم رخآلا ضعبلاو "يناهربلا طيحملا" هدارم و "طيحملا" قلطي مهضعب نأ :لصاحلاو

 ."يوضرلا طيحملا"

 ةتسلا تادلجملا يف قالطإب "طيحملا" ركذي "قئارلا رحبلا" يف ميجن نبا نأ هركذ ردجي امو

 طيحملا" نع هلقن نأ انيدل حجرتي نكلو «عباسلا دلجملا نم ءادتبا "يناهربلا طيحملا" ركذيو ءىلوألا

 219٠ :ص «ةيهبلا دئاوفلا يف يونكللا نأ :لوألا :نيرمأل ةطساوب وه امنإو اًرشابم سيل "يناهربلا

 ١74/9 رحبلا يف لقن ميجن نبا نأ :يناثلا ."يناهربلا طيحملا" ىلع فقي مل نأ ميجن نبا نع لقني

 يسخرسلا نيدلا يضر مامإلل "طيحملا" تفشك مث :لاق مث ءليصفت اهيف "طيحملا" ىلإ ةيزعم ًةلأسم
 لوقلا :يأ --وهف (ةقباسلا ةلآسملا يف :يأ) ليصفت ريغ نم ةعامجلا قفاو هتدجوف انرايد يف دوجوملا

 اذه .ها (بهذملا نع حصيال هب لوقلا نكل "يناهربلا طيحملا" يف نوكي نأ لمتحا نإو --ليصفتلاب

 1١457/١-1١48( :ف) .ملعأ هللاو ؛قيقحتلا دعب ان رهظام



 يهنلا

To 

 ها .«اهجوز ىلإ ةآرملا َبَّصَحْيل لعفي ام :يهو ِدبَنِع نوب ''ةّلّوَلا نع
 نم ٌبرض هنأب) :*نابهو نبا 1 هَلَّلَعو ل اخلا" يف اهتَمْرُحخ ىلع ّصّن لب :لوقأ

 ها «ٌدئاز ٌء ءيش هيف لب ءتايآ ةباتك َدّرجم سيل هْنأ :هاضتقمو» :"ةحشلا نبا" لاق .«رحّسلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ تاوملا ءايحإ َليبق "همام يتأيسو

(1) 

 قفز

222 

(£) 

(6) 

 «بطلا باتك) "هنئس" يف دواد وبأ هجرخأ .كرش ةّلوتلاو مئاتلاو ىقرلا نإ :--ِ- هللا لوسر لاق

 :مقرب «مئايتلا قيلعت باب بطلا باتك) "هننس" يف هجام نباو (۳۸۸۳ :مقرب «مئاهتلا قيلعت باب
 :و ۷٥۰۵ :مقرب) :"هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأو .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ايهلك ۰

 طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو .-- يبتلا نع دوعسم نبا نع نيقيرطب

 .يبهذلا هقفاوو هاجر خي لو «نيخيشلا

 حيبستلا يف لصف ءةحابإلاو رضحلا باتك ۳١۸/۳ :(ناخ يضاق ىواتف) "ةيناخلا ىواتفلا"

 نيدلا رخفل يهو «ةينيَدلا رومألا ىلإ عجري امو ذيواعتلاو ي يبتلا ىلع ةالصلاو «ميلستلاو

 .(ه۹۲ :ت) يفنحلا يناغرفلا يدنجْزوألا "ناخ يضاق"ب فورعملا دومحم نب روصنم نب نسح

 .(314 :ص "٠ ةيهبلا دئاوفلا" ۱۲۲۷ /۲ :"نونظلا فشک")

 باتك نم لصف ب /۷٤۱:ق /۲ :"دئارشلا ديق لح يف دئالقلا دقع"ب یمسملا هتموظنم ىلع هح رش يف

 دبع دمحم يبأل امهالك "دئارفلا مظن و دئارشلا ديق"ب ةامسملا ةينابهولا ةموظنملا ىلع حرش اذهو .ةيهاركلا

 "41/5 :نيفلؤملا مجعم) (ه/78) يفنحلا ءيقشمدلا ؛يثراحلا نيدلا نيمأ نابهو نب دمحأ نب باهولا

 نم دئاوفلا ةبخن" :ىمسملا حرشلا اذه صيخلت يف اًضيأ ٌروكذم لقنلا اذهو ١18756( /7 :نونظلا فشك

 .(ةيهاركلا باتك نم لصف ءآ ٠١١/ «ق) :يرصملا تارفلا نبال "دئالقلا دقع
 ديق ليمكتب دئارفلا دقع ليصفت" :ىمسملا ةينابهولا ةموظنملا ىلع هحرش يف لقنلا اذه ىلع رثعن مل

 ."دئارشلا

 ةرابعلا نأل ؛قبس اهب قلعتم "ةَنْحّسلا نبا لاق" :هلوق نأ صحفتلاو ضوخلا دعب انل حضتي :ةدئاف
 لكأ ةمرح يف ليمكت «ةيهاركلا باتك نم لصف ٠٠١ /۳) :دئارفلا دقع ليصفت يف ةلوقنم ةقباسلا

 IRD GS GS «شيشحلا

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو (عيبلا يف لصف....) :راتحملا در نم ةحابإلاو رظحلا

 يفو «سبللا يف لصف ءةحابإلاو رظحلا باتك ء"ةهوركلا ةميمتلا" :هلوق [۳۲۹۹۳] :مقرب ةلوقلا يف
 :"ف") .عرف «عيبلا يف لصف ءةحابإلاو رضحلا باتك "اهركذ نمو" :هلوق ]۳۳١۸۲[ :مقرب ةلوقملا

 (ةدايزب « 8/1١
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 «بهذملا رهاظ يف قيدنزلاو رحاسلا ةبوت ُلَبْقُت ال هّنأ» :”ريدقلا حتف" يف َرَكَّذو
 ام هداقتعا يف نكي مل اذإ هلمع دّرَجُمب ال ,داسفلاب هيْعَسِب "!ُباَتَعْسُي الو ءرحاّسلا ّلتق بجنيف

 .هأ هر بچو

 ٌرفك ٌرحّسلا َّنأب ّلوقلا نأ :”روصنم يبأ" مامإلا نع » :"7مراحملا نييبت" يف َرَكَّذو
 «ناميإلا طرش يف َمَل ام ٌدر كلذ يف ناك نإف «هتقيقح هتقيقح نع ٌثحبلا بيو ءأطخ قالطإلا ىلع
 .ها .«الف اّلِإو ٌرفك رهف

 «هريغ نيبو هب ٌرَمْكُي ٌرحس وه ام نيب ٌقرفلا ٌيكلاملا ”"يناَرَقلا" ٌمامإلا َرَكَذ دقو :لوقأ

 ."ةرهوجلا" ىلع "”ر يبكلا ناقّللا حرش" "رخاوأ نم هتعجارم ُمّرْلَي اب كلذ يف ٌلاطأو

 دبع نب دمع نيدلا لايكل وهو «راصتخاب «نيدترملا ماكحأ باب ءريسلا باتك ء۹۱ ٦/ :" ر یدقلا حتف" )1(

 مدقت دقو (ه١87 :ت) يردنكسلا مث يساويسلا "ماهملا نبا"ب فورعملا ديمحلا دبع نب دحاولا

 ."لايكلاو" :هلوق .فلؤملا نم هيلع مالكلا

 جات «بوت :ةدام «ةغالبلا ساسآ) .بوتي نأ هلأس يأ ءةبوتلا هيلع ضرع :اًنالف مكاحلا بانتسا (؟)
 .(بوث :ةدام ءسورعلا

 .رحشسلا باب ءأ ١8/ :ق «"مراحملا نييبت" (۳)

 .فرصتب ؛١1١ 1 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 2078 ١/ :"ةنسلا لهأ تاليوأت" ىمسملا '"هريسفت" :يف (4)
 ءالع ةمئآ نم ء(هالالا“ :ت) يفنخلا يديرتاملا روصنم وبأ ؛دومحم نب دمحم نب دمحم وه روصنم وبأو
 ء١۱۹٠ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ٠۹/۲ :"مجارتلا جات" ٣/ ٠١ :"ةيضملا رهاوجلا) .مالكلا

 .(۱۹/۷ :"مالعألا"
 نوعبرألا و يناثلا قرفلا ٤/ ۲٤١ :"قورفلا ءاونآ يف قوربلا راونآ"ب ىمسملا "قورفلا" ا (۵)

 .كلذك سيل ام ةدعاق نيبو ءهب ٌرْفكُي وحس وه ام ةدعاق نيب ناتثملاو

 :تا) يكلاملا فاَرَقلا نيدلا باهش ؛نمحرلا دبع نب سيردإ نب دمحأ سابعلاوبأ وه "يفاّرَقلا"و
 27/١ :"يفاصلا لهنملا" ءك1 57/57 :"تايفولاب يفاولا" ء١/1857 :"نوئظلا فشك" .( ه4

 .(44 ١/ :"مالعألا"

 .(ةمدقملا ح1 59 ١/ :"ف") ."" نم طقاس (رخاوأ) ىلإ (رحس وهام) نم (5)
 هب حرش «بونذلا يف ثحبم ء١1951_4//1971:"ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا ةدمع "ب ىمسملا (0)

 ءطسوو «ريغصو ءريبك : :حورش رش ةثالث اهيلع هلو ."ديحوتلا ةرهوج"ب ةايسملا ؛مالكلا ملع يف هتموظنم

 ."ديرملا ةدمع"ب موسوم حورشلا نم ريبكلاو
 نيدلا ناهرب ؛يلع نب نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ .. قاحسإ وبأ وأ_دادمإلا وبأ وبأ وه :يناقللاو
 ثارتلا خيراتلا مجعم ١/ :نونظلا فشك) (ء١٤١٠ :ت) يكلاملا :يرصملا ياللا
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 ٌعاونأ ٌرحّسلا :ٌبلطم
 ٌرحَسلا نأ :هلصاحو» :"”رجح نبا ةمالعلل 'مالسإلا عطاوق يف مالعإلا" باتك نمو

 :عاونأ ةثالثل سنج مسا

 ٍةضاخ املك وأ «ٌصاخ نهد ةيضرأ صاوخخ نم برام يهو ءايميتلا :لوألا

 ْنِم فرص ُلَيخَت وه اب وأ «ٌيقيقح ٌدوجو هل اهب اهضعب وأ ءسمخلا ٌساوحلا كاردإ ٌبِحْوُت
 .")امهريغ وأ مومشم وأ ٍلوكأم

 ."ةيضرأ ال ةيوامس راثآل افاضم كلذ بچو ام يهو ءءايميها :يناثلا

 م4#+هو

 اذإ «بالكلا نم عون اہب یز راجحا خص تُ اک یت ةاقحلا صاوخ صعب :تلالا

 ٌةّصاخ ٌراثآ هيلع ْتَرَهَظ هَبِرَش ْنَمف ءِءام يف ْتَحِرْطو «ٌبلكلا اهَّضَع اذإف هَّضَع رجحب يمر

 هريخب ُحََت دقو ءلعف وأ ٍداقتعا وأ ظفل نو ٌرفك وه اهب ُمَقَت دق ُكنالَقلا رحشلا ٌاونأ هذهف
 .راجحألا عْضّوك

 ا هب ُديفكَتلا سيل ذإ وفك اًرحس ىعَسُي ام لک سيلف مهب يف ٌةريثك ٌلوصف ةرَحّللو
 «ٍنآرق ةناهإ وأ ةّيبوبْرلاِب بكاوكلا دارفنا داقتعاك ٌرفك وه ام هب قي هب ال لب ؛ررضلا نم هيلع بدري

 را روصنم يبأ" ىدهلا مامإ مالكل ٌقفاوم اذهو ءاَصَخَلُم ها «كلذ لو رفگم مالک و

 ملاع بهذم نايعأ يف ةنيمثلا تبقاويلا ۷۸۸/۲ :يشاوحلاو حورشلا عماج ء١ :ص «يمالسإلا
 ۸٥( :ص «يرهزألا رفاظل ةنيدملا

 تايتت 708-٠3" :ص «("رفكلا ظافلأ يف عماجلا" نم يناثلا باتكلا) "مالسإلا عطاوقب مالعإلا" )١(

 "يمتيهلا رجح نبا"ب فورعملا نيدلا باهش ءدمحم نب دمحأ سابعلا يبأل وهو ؛فرصتب .دئاوفو

 ىلع ةينّسلا تاقيلعتلا" ۱۲۸/١ :"نونظلا فشك") .(ه٤۹۷ :ت) يعفاشلا يكملا مث «يرصملا

 .("مالسإلا عطاوق يف ماكحألا" :هيفو ۹١ :ص «"رفاسلا رونلا" «7 4١ :ص ءةيهبلا دئاوفلا

 ءلوألا عونلا ءناتتملاو نوعبألاو يناثلا قرفلا ء١٠١۲ ٤/ :"يناَرَقلا قورف") :ءايميسلا ملع دحل رظنا (؟)

 .(ةمدقملا هال /1 :" مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك“

 روتسد" يناثلا عونلا ؛نانتملاو نوعبرألاو يناثلا قرفلا ٤/ ۲٤١ :"يفاّرَقلا قورف") :ءايميملا دحل رظنا (۳)

 .(ماللا عم ءاطلا باب ؛ءاطلا فرح 7١1 /” :يرّكَت دمحأل "ءاملعلا

 .١١؟ :ةيآلا «قرقبلا ةروس :65؟6 ١/ :"ةنسلا لهأ تاليوأت" ىمسملا "هريسفت" :يف (4)



۳۸ 

 0م اک داسفلاب هیغَس ببسب هّلتق ْنأل ؛هلتق ٌمدع اًقلطم هِرْفُك ِمَدَع ْنِم ُمَرْلَيال نإ ٌمث
 .©7قيرطلا عاطُقو قاّنخاك هرشل اَمْهَد ُلتْقُي -رمَكُم ريغب ولو - هرحسب هٌرارضإ َتَبَت اذإف

 ةناهكلا يف ٌبلطم
 ةفرعم ٌءاعّداَو لیفت يف تانئاكلا نع رجلا يطاعت يهو (ةناهكلاو :هلوق» ]٠٠٠[

 ("ےیط "و "یہ" ک تک برعلا یف ناك دقو ١ :(”ثيدحلا ةياهن" يف لاق .”رارسألا

 TT فرعي هنآ مهنمو “راخألا هيلإ يقي اًعبات هل نأ مع معزي ناک ْنَم مهنوف

 فاّرَعلا مساب هّنوُصخي اذهو «هلعف وأ ءهلاح وأ هّلأسي ْنَم مالك نم اهقفاوم ىلع ا لدم

 .مُجَنلاو فاّرعلا ُلَمْشَي ©« اًئهاك ىتأ ْنَم» :ٌتيدحو ءوحنو قورسملا ًةفرعم يعّدملاك

 )١( ةلوقملا هذه يف 0
 :ةدايز) (هتدد وسم - -هللا همر نيدباع نبا اهيلع بتك يتلا "ردلا" ةخسن) :"د" د" يف :روفرف روتكدلا لاق (۲)

 ل

 ,(ةمدقملا ء١١٠٠ ١/ :ف) ."اًمومذم ٌريصيف

 عم فاكلا باب ءفاكلا فرح ء715 /4 :"رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا") :ةناهكلا ملع دحل رظنا (۳)
 .(فاكلا فرح ءيناثلا مسقلا 17١/5 :يوونلل "تاغللاو ءايسألا بيذبت" ءءاها

 ."نهك" :ةدام ؛ءالا عم فاكلا باب هفاكلا فرح « 4 :"رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا" (4)

 .راصتخاب

 بئاجع نم ٌيلماج ٌنماك ءيدڙألا يراملا يلَجَبلا يِرْسَقلا مهر نب ركشي نب بعص نب قش ()
 ء١٠ ١/ :"ماشه نبا ةريس") .(ةرجهلا لبق ٠١ وحن :ت) "حيطس" يرصاعم نم وهو ؛تاقولخملا

 :يليهسلا نامحرلا دبعل "ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا حرش يف فنألا ضورلا" ء١۷ /۳ :"مالعألا"
 .(۱۱۷ /۳ :"ةياهنلاو ةيادبلا" ۷ ١

 فرعيو هاج نهاک «دزألا نم «نزام يتب نم «بئذلا نب يدع نب دوعسم نب ةعيبر نب عيبر (1)
 :"مالعألا" ء١٠ /ا/؟ :"ركاسع نبا خيرات") .(ةرجهلا لبق 07 وحن :ت) "يناّسغلا حيطس"ب

 .(170 ١/ :يشوكرخلل "ىفطصملا فرش ١ :'"ريثك نبأ ةريس“ ءا 6

 .(ةمدقملا ١/ ٠١١ :"ف") (تانئاكلا نع رابخألا) 'م" يف (۷)

(A)مكاحلاو ١174957(. :مقرب) :"ىريكلا ننسلا" :يف يقيبْلاو (4075 :مقرب) :"هدنسم" و  

 .يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو اههطرش ىلع ٌحيحص ٌثيدح اذه" :لاقو ١0( :مقرب) :"هكردتسم" يف

 .ةريره يبأ نع هدمحمبو سلخ نع .فوع قيرط نم مهلك



۳۹ 

 ءاًتهاك بييطلاو مجمل ريك ا تولا

 قارَرلا دبع نبا" ھه
 م ١

 هب ُدارملاو «"”هاَتْمَّدَق امك اهنم يناثلا ٌعزجلا هْنأل «ٌقطنملا ةفسلفلا يف لَو :هّلوق# 73

 هّناَمْدَمُم يذلا نيّيمالسإلا ٌقطنم اّمأ «ةلطابلا مهبهاذم ىلع لالدتسالل مهبتك يف ٌروكذملا

 هيف َفّلُأ دقو «"”مولعلا ٌرايعم "ُيلازغلا' هاَّنَس لب «هتمرحب لوقلل ةجو الف ٌةّيمالسإ ٌُدعاوق
 اتك ةَمّدَقُم يف هبلاطم مَّظْعُم نايبب هنم ىّأ ِهّنإف "ماها نبا" ققحملا مهْنِمو ءمالسإلا ءاملع

(1) 

00 

 ٠۲١ :مقرب «ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب «بادآلا باتك) :"هحيحص" يف ملسم هجرخأو

 .-ملسوهيلع هللا لص يبنلا جاوزأ ضعب نع ؛ةّيفص نع «عفان نع هللا ديبع قيرط نم .
 ."ةليل نيعبرأ ةالص هل لَبقُت مل ءيش نع هلأسف اًقاّرع ىتأ نم" :هظفلو
 :"هئئس" يف هجام نباو ء(۳۹۰ ٤ :مقرب ؛نهاکلا يت باب «بطلا باتک) :"هننس" يت دواد وبآ هجرخآو

 «ةراهطلا باوبأ) :"هننس" يف يذمرتلاو 4 :مقرب ؛«ضئاحلا نايتإ نع يهنلا باب ءةراهطلا باتك)

 ميكح نع «ةملس نب دامح قيرط نم مهلك ١75(. :مقرب «ضئاحلا نايثإ ةيهارك يف ءاج ام باب

 ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعن ال" :يذمرتلا لاقو .ةريره يبأ نع ءيميجهلا ةميمت بأ نع ؛مرثألا

 ."ةريره يبأ نع ءيميجهلا ةميمت يبأ نع :مرثألا ميكح
 ةميمت يبأل فرعُي الو ؛هيلع عباتُي ال ثيدح اذه" (ءاحلا باب 21/7“ :"هخيرات") :يف يراخبلا لاق

 نايتإ ةيهارك يف باب ءةراهطلا باوبأ ء۹٥ :ص «"هللع") :يف يذمرتلا لاقو .ةريره يبأ نم ٌعامس

 .اًدج ثيدحلا اذه فّعضو ءهجولا اذه نم الإ هفرعي ملف ثيدحلا اذه نع اًدمحم ٌتلأس" (ضئاحلا
 اذهب فرعي مرثألا ميكحو' (ءاحلا فرح ,217 /7 :"لاجرلا ءافعض يف لماكلا") :يف يدع نبا لاقو

 ."ريسيلا الإ اهريغ هل سيلو «ثيدحلا

 ."ةفلسفلا" :هلوق [7944] ةلوقملا
 يه" (باتكلا ةمدقم ء١٠ )١/ :"لوصألا ملع نم ىفصتسملا" :هباتك ةيادب يف يلازخلا مامإلا لاق

 السا هم ولعب ل ةقث الف اه طيخ ال نيو ءاهلك مولعلا ةعدقم (قطتملا ةمدقم)

 مالعأ ريس" ء11/44 /7 :"نونظلا فشك") ."قطنملا يف ملعلا رايعم' هاّسو «قطنملا يف اًباتك فّنص دقو

 نانجلا ةآرم" 2718/4 :"نايعألا تايفو") ."رظنلا كع ساب رخآ باتک هلو ۳۳١( /۱۹ :"ءالہنلا

 5 «'مولعلا مداخ"ب ٌقطنملا انيس نبا ؛سيئرلا «يلع وبأ حيشلا ىّمسو .(181/ /؟ :"ناظقيلا ةربعو

 فاشك" «نيعلا باب 1877/7 :"نونظلا فشك") :رظنا ."مولعلا سيتر"ب يبارافلا رصت

 .(ةمدقملا ء٤٤ ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا



Y4 

 ."يوصألا "ريرحتلا"

 الو ؛"”ءايميكلا ىلإ ٌةراشإ وه يذلا ٌفاكلا هب دارملا نأ ٌلمتحي «فرحلا ٌملع :هلوق# [0]

 ٍفورح ٌعمج هب ٌدارملا نأ ٌلمتحيو ُديِفُي ال اب لاغتشالاو لاملا عايض نم اهيف امل اهِتَمْرُح يف ّكلَش

 ريغو مادختسالا قافوأب فورحلا رارسأ ُملع دارملا نأ ٌلمتحيو «تاكرح ىلع ٌةلالد اهنم جرحي

 .""زي" .ها .كلذ

 ٍءامسأ ٌشقن -:  2"ناقّللا حرش" يف ارك -يهو ,«7تايسلّطلا ةدارملا نأ ٌلِمَتيو
 اهريغ وأ نداعملا نم ماسجأ يف ملعلا اذه لهأ معز ىلع بكاوكلاو كالفألاب قلعت اهل ٍةّصاخ

 .ها .«تاداعلا يراجم يف اهب ْتَطِبُر ةّصاخ اهل ٌثّدحت

 يف فِلتخا هنأ » :9ةفحّتلا نم ساجنألا باب يف "رجح ذا : ا دقو اذه

 اصعلا بالقنال معن : :ليقف ؟ٌتباث وه له «بهُذلا ىلإ ساححنلاك هِتقيقح نع ءيثلا ب بالقنا

 نأ ىلإ «لّوألا ٌّنحلاو لاحم قئاقحلا ّبلق َّنأل ؛ال :ليقو ئاجعإلا لطب اَلإو «ًةقيقح ةقيقح اًنابعث
0 

 يف اًمالك ٍدحأل َرَث ملو ؟ال وأ لِي له :هيّلَعَت ءايميكلا ملع نع لأ ام ارث يبت :لاق

 كلذل ٌلِصوملا َملعلا َمِْلَع ْنَم لّوألا ىلعف «فالخلا اذه ىلع ينبني هنآ ٌُرَوْلْعَي يذّلاو كلذ

 .ةمدقملا ء١٠ _ ۷ :ص «مارهللا نبال "ريرحتلا" )1(

 حاتفم") .اه نكت م اًصاوخ امتدافإو ءاهضصاوخ ةيندعملا رهاوجلا بلس هب داري ملع وه :ايميكلا ملع (۲)
 :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" «ةعبارلا ةبعشلا ةعبارلا ةحودلا ء۱۷ ١/ :"ةداعسلا

 .(ةمدقملا . هال ١/

 .ةمدقملا ۲ ١/ :"ردلا يلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 ةلفاسلا ىوقلاب ةلاعفلا ةيوايسلا ةيلاعلا ىوقلا جزمت ةيفيك هنم فرعتي ملع وه :تايسلّطلا ملع (4)
 حاتفم") .داسفلاو نوكلا ماع يف بيرغ لعف اهنع ثدحيل ةبسانم ةنمزأ يف ةلعفنملا ةيضرألا

 :'مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" ءةعبارلا ةبعشلا «ةعبارلا ةحودلا 7١7/١ :"ةداعسلا

 .(ةمدقملا .هال/١

 (ةمدقملا 151/١ :"ف") ."" نم طقاس (دارملا) ىلإ (فورحلا رارسأ ملع) نم :ةدئاف

 .بونذلا يف ثحببم ء۳٤۱۹ /٤:"دیحوتلا ةرهوج حرش ديرما ةدمع" )٥(
 سابعلا يبأل يهو ءاهتلازإو ةساجنلا باب «ةراهطلا باتك 707/١ :"جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت" ()

 ۹۷٤ :ت) " يمتيلا رجح نبا" ب فورعملا يلع نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش



۲٤١ 

 مّلْعَي ل وأ «يناّلاب انْلُق نإو يجوب هيف ٌروذحم ال ذإ ؛هٌميلعتو هُمْلِع هل ٌراج ءاّينيقي الع بلقلا

 .اًصّخلم ها «ٌةمرحلا ٌةجولاف ءشغلا ىلإ ٌةليسو كلذ ناكو «ّينيقيلا َملعلا كلذ ُناسنإلا
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 هّنأل ؛هُمّلعتو هب لمعلا ٌراج -ٌّقحلا وهو -قئاقحلا بلق ِتابثإب انلُق اذإ هّنأ :هلصاحو
 ر

 "م

 هّنأل ؛زوجي ال ٍتباث كيغ هّنِإ :انلق نإو «ٌةقيقح ضف وأ اًبهذ ُبِلَقْثَي ساحّتلا ّنأل ؛ٌشغب سیل

 .نيملسملا ٌشغ وأ ءلالا فالتإ ْنِ هيف امل ةقيقح هُمَلخَي ال ْنٌَروجيال امك ءٌٌشغ
 «ةساجنلا نيع بالقنا يف هوُرَكَذ ام ليلدب قئاقحلا بالقنا ٌثوبث اَنَبَعْدم ْنأ :رهاظلاو

 .ٌملعأ هللاو «'"كلذ وحنو اًكسم مّدلاو ءالخ رمخلا بالقناك
 مّهُنلا لاوحأ هنم ُفَرْعُي ٌيضاير ٌملع وهو :فاقلا رسب «ّيقيسيوملا ٌملعو :هلوق# [04]

 ."نتالآلا داجيإو «نوحللا فيلأت ٌةيفيكو «تاَعاقيإلاو

 .هنامزو هتف يف هماًظِن رابتعاب سوفثلا يف هريثأت ةهج نم ٌتوّصلا :هعوضومو

 .اًضيأ اهُضبقو ءاهثيوقتو ءاهليدعتو حاورألا طب :هترمثو

 يف لاق «برعلا ءاَرَعَش دعب اوُتدح نيذّلا ٌءارعّشلا :يأ «نيِدّلوملا ٌراعشأ وهو :هّلوق# [0]
 .مهثودحل ءارعّشلا نمو «ءيش ّلك ْنِم ٌةَكدخملا :ةَدلَوُلا» :"سوماقلا"

 ىلع بّطُخلاو رعّشلا يف برعلا ٌءاغلب» :" يجامل ا باهشلا" ل "ةناجيرلا" رخآ يفو
“ 

 :تاقبط تس

 باب «ةراهطلا باتك) «'نيعلا بالقنال' :هلوق [۲۹۳۳] :مقرب ةلوقملا يف اًضيأ هيلع مالكلا يتآيسو )١(

 .(ساجنألا

 ناسل") .اهينبيو ناحلألا عقوُي نأ ىنعمب ءانغلاو نحللا عاقيإ نم وهو «عاقيإلا عمج :تاَعاَقْيإلا )١(

 .("عقو" :ةدام :"طيحملا سوماقلا" «"عقو" :ةدام :"برعلا

 ١/ 6٠" :"ةداعسلا حاتفم" «يقيسوملا ملع فيرعت ء١۴ /۲ :"لوُگشگلا" :يقيسوملا ملع دحل رظنا (۳)
 .(ةسداسلا ةبعشلا «ةعبارلا ةحودلا

 ."دلو" :ةدام ءواولا لصف «لادلا باي ٠۳۲۷ :ص «"طيحملا سوماقلا" (4)

 نب دمحم نب دحأ سابعلا يبأل «برعلا ءاغلب «ةمتاخ «4 5*_ 4 49 /” :"ايندلا ةايحلا ةرهزو اًبلألا ةناحير“ (0)

 لالا ١/ :"رثألا ةصالخ" .(ه58١٠١ :ت) يفنحلا يرصملا يجافتلا نيدلا باهش «رمع

 ۲۸٠/١(. :"نيفلؤملا مجعم" 3778/١ :"مالعألا" ۲ ٤۲ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةينّسلا تاقيلعتلا'



 .ناطحقو داع نم :ىلوألا ٌةّيلهاجلا

 .مالسإلاو ةّيلهاجلا ردا نم مهو :نومرضخملاو

 .نييرصعلا نم مهب أ ن نمو نورتأتملاو نوثّدحملاو ءَنوُدّلوملاو ءنوُيمالسإلاو

 دنع ٌةياردو ًةياور مهرعش ٌةفرعمو «ةلازجلاو ةغالبلا يف مه ام مه :لوألا ةثالقلاو

 تقرا ةتلاو ٌباتكلا ياه يتلا ةيبرعلا ٌدعاوق تيك هب هل ؛ةيافك ضرف مالسإلا ءاهقف

 يف أطخلا هيف راج نإو مهُمالكو «مارحلا نم الحلا اهب ّرْيَمَتَي يتلا ٌماكحألا امهتفرعم ىلع

 .ها «ينابملا بيكرتو .ظافلألا يف ًاطخلا هيف روج الف «يناعملا

 يف امك -لصألا يف وهو «ناملغلاو ءاسّنلا ُففصو هيف ام هب ُدارملا 4لزغلا نم :هّلوق# ]٠[

 .«ءاسّنلا ةّنداحمل مسا» :-”" سوماقلا"

 ٌففصو َلِمَشف ءاهنم ٌعون هّنأل ؛ٌصاخ ىلع ماع ٌفطع ؛ةلاطبلاو» هّلوق هيلع َفّطَعو

 وحنو ؟مارغلاو «ةَعوَللاو «رجملاو ءلصولا َنِم '"هِلاَذُع عم وأ «بوبحملا عم ٌبِحُلا لاح

 ءّلاَطَب وهف «لمعلا َنِم ديجألا ّلَطَب ْنِم «ةلامعلا شيقن :ةلاطبلا» :” حابصملا" يف لاق «كلذ

 .«ٌمَضلاب :ليق ابرو «حصفأ وهو ءرسكلاب ّيِكحو «حتفلاب ةلاطبلا نيب

 :هلصاح ام ِهِقْئَصُم طخب "حابصملا" شمابب َدَجَو هنأ ١ :"قاَّرلا دبع نبا" ردو

 .فرصتب ."لزغ" :ةدام «نيغلا لصف اللا باب eA :ض ء'طيحملا سوماقلا" 23

 :ةدام "نيعلا') .ةلذاعلا ٌممج ءاسنلا نم ٌلْؤاوَعلاو ءٌلاجّرلا :لِاَعلا عج ُلاّذُعلاو ٌمْوّللا :ُلْذَعلا (1)
 .("لذع" ؟ةدام "ةغللا بيذهت" "لذع'

 ء'عول" :ةدام ."برعلا ناسل") .بحلا ةذشو ةقرخلا نم هميمحو هدلول ناسنإلا هد ام :ةعوّللا ةرفز

 ا :ةدام ؛"رثألاو ثيدحلا بي يرش يف ةياهنلا"

 طيحملاو مكحملا") .هنم ىَضَمَتِي نأ عيطّتسُي ال امو «ٌبحلاو ٌءالبلاو ٍباْذَعْلا نم ُمزاّللا :ٌماَرْعلا (4)

 .("مرغ" :ةدام 0 "برعلا ناسل" مرغ" «ةدام "مظعألا

(o)فرصتب "لطب" :ةدام ءامهثلثي امو ماطلا عم ءايلا «ءايلا باتک 0 4 :"رينملا حابصملا" . 

 يموّيفلا ءيلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل « "ريبكلا حرشلا بيرغ يف ريثملا حابصملا' )0

 (هالا/٠ :ت) يوّمحلا

 ديسلا دبع نب رصان مامإلل وحنلا يف وه "حابصملا' َّنِإ لاقف "راتحملا در"ل نيققحملا ضعب انه مهوو
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 ءةراجتلاك ةعاتصلل رسكلابو «ةلآهجلاو "”ةناّرّرلاك ةعيبطلل اًمصو ُنوكي دق حتفلاب ٌةلاعفلا
 «ةئالثلا تاكرحلا هيف ٌروجيف «ةثالثلا يناعملا ظفّللا ُنَمَصُي دقو «2”ةَمالقلاك ىَمْرُي ام ْمَضلاب 51
 َمّضلابو ءاهيلع ةّمّوادملل ةعانصلا ةّبشأ هنألؤرسكلابو ءٌتباث ٌففصو هنأل ؛ ا ٌةَلاَطَبلاَف

 .هل .«ضقزي ام اهنأل

 رعشلا داشنإ ىلع مالكلا يف ٌبلطم

 هَلَعَجو «هيلع َمَواَد ام هنم ةوركملا نأ ىلإ ٌةراشإ ّنوكي نأ ُنِكْمُي اذه ىلعو :لوقأ

 ُثيدحلا َرسُق هبو ءةّيعرّشلا مولعلا نعو ىلاعت هللا رْكؤ نع هَلَغْشأو هيلع َبَلَغ ىّتح هل ةعانص
 ,"7«اًرعش َِلَتْمَي نأ نم ٌريخ اًحيق مكدحأ فوج َِلَتْمَي نأل» :-هلكت- هلوق وهو ءهيلع قمل
 يناعملاو ءةقئافلا هيباشّتلاو .تافاطّللاو ءتاكلا ٌراهظإ هب َدِصُق اذإ هب سأب ال كلذ ْنِم ئيسيلاف
 راعشأي كلذ ْنِم اوُدَهْشَتْسا دق عيدبلا ًءاملع نإف ءدودقلاو دودخلا فصو يف ناك نإو «ةقث هةقئارلا

 نأ » :"ريدقلا حتف" تاداهش يف "مامهلا نبا" ققحملا رك دقو ءدصقلا اذهل مهريغو نيِيّلَومل

 رّمأللا ٍفْصَّوو ةّيدلا ةنّيعملا ةأرملاو ءروكُألا ةّفصك لحي ال ام ظفللا يف ناك ام هنم َمَوَحلا

 :يبلح ةمعط ديجملا دبع :قيقحتب "راتحملا در ةيشاح" يف اك (ه ٠٠١ :ت) يوحنلا يزّرَطملا

 ا او 16/1

 ناسل" "نزر" :ةدام ء"حاحصلا") .ر .ٌروُقَو :يأ ع ٌنيِزَر وهف -مُضلابح ٌلجّرلا َنّرَودَقَو ُناقولا :َُاَرَولا ١(
 , نزر" :ةدام "برعلا

 طيحملاو مكحملا") .نيملقلاب ِهَعَطَق :همّلقو ِهُمِلْقَي رفظلا ملك :نم رفظلا نم عطُق ام مسا :ةمالقلا (؟)
 .'ملق" :ةدام "برعلا ناسل" «"ملق" :ةدام :"مظعألا

 (51865 :مقرب ءرعشلا ناسنإلا ىلع بلاغلا نوكي نأ هركي ام باب «بدألا باتك) يراخبلا هجرخآ ()

 دواد وبأو ("هيري" لقي مل اًصفح نآ الإ :رکب وہآ لاق" :لاقو ۷-۲۲٥۷ :مقرب رعشلا باتك) ملسمو

 نم هركي ام باب ءبدألا باتك) هجام نباو ٥۰۰۹(« :مقرب ءرعشلا يف ءاج ام باب ءبدألا باتك)
 اًحيق مكدحأ فوج ئلتمي نأل ءاج ام باب .بدألا باوبأ) يذمرتلاو 6071754 :مقرب (47) رعشلا
 نم مهلك .('حيحص نسح ثيدح اذه" :لاقو ء١7861 :مقري :(1/1) اًرعش ىلتمي نأ نم هل ريخ

 .اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح

 رمعو ؛ناملسو «رباجو ؛كلام نب فوعو ؛ديعس يبأو ؛ءادردلا يبأو ءرمع نباو دعس نع بابلا يفو
 .لبقت ال نمو هتداهش لبقت نم باب «تاداهشلا باتك 485 /ا/ :"ريدقلا حتف" 2



4٤ 

 ةاشنإ َداَرَأ اذإ ال ؛هءاجه ملكتما 3 أ اذإ ٌّيمذ وأ ملسمل ءاجهلاو «"تاناحملاو ءاهيلإ حبها
 عنام يغ كلذك ةارلا َفْضَو نأ ىلع ليو هتَعالبو هّتحاصف َمَلْعِل وأ ههب داَهْشَيسالل رعّشلا

 ةريره يآ" داشنإ
 ىلاعت هللا يضر - سابع نبا" اذكو مرح وهو كلذل - هنع هللا يضر -

 :-غ6- ّبنلا ةَرْضَحب -ةنعديإةبك- "یک لوق اذه يف هب طفي امو «"7- اههنع

(1) 

(Y2 

0 

(4) 

 .("نيح" :ةدام :'حاحصلا") .ٌرْمَملا مائاهيف يلا عضاولا :تاتاحلا

 - ةريرهوبأ لاق" :لاقف (مارحإلا باب ءجحلا باتك :4 7//47) :"ريدقلا حتف" يف ماما نبا ركذ دق

es -ا  

 اَمرْدَأ َبعَكوةاَدْنَخَباَقاَس * اض نآ ةَبْهَر كيرُث تّماق

 ءوتن هل نوكي الف «محللا هيراوي نأ بعكلا يف مردلاو .ةماتلا E :مامحلا نبا لاق

 .رهاظ

 هيبأ نع جاّجحلا نب ةيؤر هاور .هُبيعُي الق -45- هللا لوسر دهع ىلع اذه ُدِشِت انك :لاق ًاضيأو
 جاّجعلا نب ةبؤر دنسأ ملعن ال :لاقو «4557 :مقرب «ةريره يبأ دنسم) :"هدنسم" يف راّزبلا هجرخأ

 نع ينارئطلا هاور" :يمتيهلا لاقو «(-َُنَعةَإيَو-- ةريرهوبأ الإ هاور الو ثيدحلا اذه الإ هوبأ الو

 ء۲۸٠۱ /۸ :"دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم") .ٌثاقث هلاجر ُهّيقبو ءمهفرُعأ مو ةملس نب عيفو هيخيش

 .(هل عايتسالاو رعشلا زاوج باب «بدألا باتك

 نإ * اَسْيِهع ان َنِْشمَي َّنُهو :لوقيو لبإلاب ُرترَي وهو مرح وهو “انکي - سابع نبا دشنأ
 دايز هاور .اشلا هب حجو ام ٌثفرلا ام :لاق ؟مرْح تنو تفر :هل ليقف .اَسْيَل ُكِنَت ديطلا ٍقّدِصَت
 ١5497( :مقرب) :"هفئصم" يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ .سابع نبا نع ؛ةيلاعلا يبأ نع نيصح نب

 نع «هيبأ نع ؛نيصح نب دايز :هيفو «4117/4 :مقربو ۹۱۷۳ :مقرب) :"ىربكلا نئسلا" يف يققيتلاو

 9٠91( :مقرب «ةرقبلا ةروس ريسفت ءريسفتلا باتك) :"هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأو (سابع نبا

 .يبهذلا هقفاوو ءهاجّرْجُي لو دائسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو

 :سيمهلاو .انعم ىأ «انب نيشمي» قونلا :ىأ ؛نهو .اهريس يف لبإلا فافخأ توص :سمملا :ةدئاف

 ةهج تراط ثيح اهي انل ءافت يتلا ىأ :ريطلا قدصت نإو .نيشميب بصن «هل توص ال ريسلا نم عون
 هدعب لعفلاو ءنظلا قدصي نإ :يورو .لييخت قدصلاو ةينكملا قيرط ىلع ربخممب ريطلا هبشو ؛نيميلا
 عامجلاو ءطولاك -هادع امو ؛جرفلا يف ركذلا لاخدإ يف ةقيقحلا وه «كينلا» ظفلو طرشلا باوج

 لعل و «ةأرما مسا :سيمل و .اهريغ نود اهب قطنلا حبق كلذلو «ةيانك وأ لصألا يف زاجم -ةسمالملاو

 .ًالهترم ال ًالثمتم هلاق تيبلا اذهو ء.هدصقي ناك اهب رفظلل ًالثم هبرض سابع نبا

 وه "بعك"و :هتمجرت نمض مجارتلا باحصأ اًضيأ هدشنأو «ماللا فرح ٦۰-۰٦۱ :ص «"هناويد" يف
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 ؟انلعت ةإ جبل ادع ةاذس اهو ٠ لحكم ةف طلا رفع األ

 "”لوُلعَم حاّرلاب ٌلهْنَم هناك ْثَمَسَتِا اذإ ملظ ْيِ صراع ولج
 - نيبلا هعِوَس دقو «”هلوقك اذه نمي -- هنع ىلاعت هللا يضر -- "ناّسح" رعش يف ٌيثكو
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 ماب ورابب َحْيِجَصلا يق ٌةَدِيِرَح مانملا يف كداؤف "تسليت

 َهْجَو الف «هايملاو راهزألاو نيحايّرلا َفْضَو ٌةَنّمَضَتلا كلذ نع ٌةَدّرَجملا ٌتاّيرهُرلا اًمأف

 .اًصخلم ها « (كِحو ظعاوم ناك نإو َعَتَتما يهالملا ىلع ليق اذإ معن

 قسفلا ٌرْكِذ هيف ناك اذإ بدألا رعش ٌةءارق» :"”لزاونلا" نع (9"ةريخّذلا" يفو

 ى٠۲ :ت) ةقبطلا يلاع يباحص رعاش ؛ينزاملا ىملس يأ نب ريهز نب بعك برضم ا وبأ وأ ةبقع وبأ

 مجعم" ٤/ ٤۹ ٤« :"ةباغلا دسأ" ۲۸١ /۹ :"ةباصإلا" 1717 ٠/ :"باعيتسالا") .(كلذ ريغ :ليقو

 (؟77/4 :"مالعألا" ۲٤/ ۲١۷ :"تایفولاب يفاولا' ۲۷۵ :ص «"ءارعشلا

 وهو روتف اهظحلا يفو ءيبظلا ريغص توصك ةنغ اهتوص يف نأب اهلهأ لحَّر نيح ٌداعس رعاشلا فصي

 نيح :لوقيو ءاهتماستباو اههانسأ فصي مث «ناتلوحكم لازغلا ينيعك اهينييع نأبو ءلالا تاس نم
 .هئافصو هناعملو هقيرب يف رمخلا هبشي اهؤام اًناتسأ يدبت مستبت

 .ميملا ةيفاق ءال 17" :ص :"هناويد" يف

 هللا يلص هللا لوسر رعاش ءيراصنألا يجرزخلا رذنملا نب تباث نب ناسح ديلولا وبأ وه "ناسح"و
 ١//41"« :"باعيتسالا" م1780 /؟ :"ةباصإلا" 3 /؟:"ةباغلا دسأ") (ه054 :ت) ملسو هيلع

 (15/5 :"لايكلا بيذبت" ۱ ٥ :"مظتنملا" ۰۳۷۸ /۱۲:"قشمد خي دراث"

 .(ةمدقملا 1857/١ :"ف") .هانتبئأ ام حيحصلاو (تلتب) :"ب" يف

 ءاتخلا يف رشع عباسلا لصفلا «ناسحتسالا باتك ٠٠۳ /۷ : (ةيناهربلا ةريخذلا) "ىواتفلا ةريخذ"

 نيدلا ناهرب ةزام نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب دومحم يلاعملا أل يهو «فورعملاب رمألاو وهللاو
 . ١/”177( :"نوئظلا فشك" ء171 /17 :'مالعألا") .(ه517:ت) يراخبلا ينانيغرملا

 وهو «تاليوأتلا باب ءالا 7“ /؟ :(ةيعرشلا ماكحألا يف خياشملا لي رواقأ نم ىواتفلا) "لزاونلا باتك"

 :"نونظلا فشك") (هالالا#“ :ت)يفنحلا يدنقرمسلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نب رصن ثيللا يبأل

 200 :"مالعألا" 14۸1/۲



 ركَذ ام ىلع مالغلا يف ٌدامتعالاو ؛هركي ٌمالغلاو ءرمخلاو
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 ةَنيَعُم تناك نإ اهتأ ْنِم :يأ «ةأرملا يف انْرَكَد

 رتولا باب يبق اًضيأ كلذ ىلع "”مالكلا مات ينأيسو ."”ها .«الف يم تناك نإو ههركي يح

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لفاونلاو

 ركذك نيملسملا نم ٍدحأب ٌفافختسا اهيف سيل :يأ «اهيف فَخَتْسُي ال يتلا :هلوق» [011]
 ٌةَمِخو ٌةَقِر ال :يأ «اهيف َفْخُس الد :"هابشألا" خسن ضعب يفو هِضْرِع يف نخألاو هتاروع

 َقاّزَّرلا دبع نبا"
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 يقفل باو َسِيَلَو ءثيدحلا ُةَرَث وه ةْففْلا نأ اهو ِتاّيِعاَبْإلا ةَلأْسَم َنَقَت م

 ُهَل ىلاَعَت هللا َداَرَآ اَم ُمَلْعَي ال ِءاَيبنَألا ريع ٍناَسْنِإ لك اَهيِفَو ِثّدَحُمْلا باّوت نِم لق
 ِثيلَعي مب ىلاَعَت ُهَتَداَرِإ اوُمِلَع ْمُهْنِإَف َءاَهَقُفْلا الإ َبْيَع ىلاعت ُهتَداَرإ ّنَأِل ِ؛ِهِبَو م مم«

 ٍءْيَش هلك :اهيف اَهيِفَو و "«ِنيِدلا يف هَ فش ا ريخ هپ هللا د ذرب 2 ٍقوُدصَمْلا قداملا

 - ب و بل ن يف ب ل ل ! ؛مْلعْلا الإ ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُدْبعْلا ُهْنَع ُلَأْسُي

 هع ُلَأسَي َفِيَكَف 11١4[- :هط] ِهاَمْلِع نْدر بر لُقَو»

 161/١ :"ف") .(اهداشنإب سأبال ةمكحلاو ظعاوملا اهيف يتلا يهو ةحابملا راعشألا) :ةدايز "د" يف

 .(ةمدقملا

 عورف ءاهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب ءةالصلا باتك) ؛"رعش وأ" :هلوق [881/7] :مقرب ةلوقملا

 .(دجاسملا لضفأ

 9/١( :مقرب «نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم :باب ءملعلا باتك) :"هحيحص" يف يراخبلا هجرخأ

 يف كلامو ٠٠١-۱١۷(« :مقرب ةلأسملا نع يهنلا باب .فوسكلا باتك) :"هحيحص" يف ملسمو

 :"هتنس" يف هجام نباو 7740 :مقرب «ردقلا لهأ يف ءاج ام عماج باب ءردقلا باتك) :"أطوملا"

 دئسم) :"هنتس" يف دمحأو :(؟١57 :مقرب ءملعلا بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف باب «ةمدقملا)

 - نايفس يأ نب ةيواعم ثيدح نم مهلك .(119171 :مقرب ؛نايفس يأ نب ةيواعم ثيدح «نيّيماشلا

 .دوعسم نب هللا دبعو سابع نباو ةريره يبأو رمع نع بابلا ينو . اغ وفرم - ةر

 :مقرب «نيدلا يف ههّقف اًديخ دبعب هللا دارآ اذإ باب « «ملعلا باوبأ) :"هنئس" يف يذمرتلا هاور دقو

 ."ٌحيحص ٌّنسح ثيدح اذه" :لاقو -اَهْنَمََيإَو- سابع نبا ثيدح نم 6
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 “"ءابشألا"َنم ثلاّلا فلا رخآ ِئاوفلا يف :يأ € لَ مث :هّلوق»

 ىلع "خراشلا"ٌرَصَتْقاو "”اهمامتب هّتَرابع "ٌيبلحلا"ركَذَو "يزاڙبلا" ل "بقانملا" نع

 .اهنم دوصقملا :يأ ءاهّلطََع

 .قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا 40١. :ص «"رئاظنلاو هابشألا" )١(
 اًندمم ريصي ال لجرلا :يراخبلا مامإلا نع بقانملا يف يزازبلا ركذ :هابشألا يف ميجنن نبا لاق :ةدئاف

 «عيرأل عبرأ نع «عبرأ ىلع عبرأب ءعبرأ دنع عبرأ يف ءعبرأ عم عبرأك ؛عبرأ عم اًعبرأ بسكي نأ الإ الماك
 همركأ ريص اذإف عبرأب يلتباو عيرأ هيلع تناه اهلك هل تمت اذإف ؛عبرأ عم عبرأب الإ متت ال تايعابرلا هذهو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص لوسرلا رابخأف ىلوألا امأ .عبرأب ةرخآلا يف هباثأو عبرأب ايندلا يف ىلاعت هللا

 ءايسأ :عبرأ عم مهخيراوتو ءاملعلا رئاسو ؛مهلاوحأو نيعباتلاو مهريداقمو ةباحصلا رابخأو «هعئارشو

 عم ةيمستلاو ءلسرتلا عم ءاعدلاو ءبطخلا عم ديمحتلا :عبراك مهتنمزأو مهتنكمأو مهانكو مهاجر

 ين :عبرأ يف تاعوطقملاو تافوقوملاو تالسرملاو تادنسملا :عبرأ عم تاولصلا عم ريبكتلاو «ةروسلا

 :عبرأب هانغ دنع «هرقف دنع ءهغارف دنع .هلغش دنع :عبرأ دنع هتلوهك يف «هبابش يف «هكاردإ يف ؛هرغص

 ىلإ فاتكألا ىلع .دولجلا ىلع ؛فازخألا ىلع «ةراجحلا ىلع :عبرأ ىلع نادلبلاب ؛يراربلاب «راحبلاب لابجلاب
 هنأ ملع اذإ هيبأ باتك نعو «هلثمو ءهنودو :هقوف وه نمع :عبرأ نع قاروألا ىلإ اهلقن نكمي يذلا تقولا

 ءايحإلو ءاهيبلاط نيب اهرشنلو «ىلاعت هللا باتك قفاو نإ هب لمعللو هاضرو ءىلاعت هللا هجول :عبرأل هطخخ

 فرصلاو ةغللاو ةباتكلا ةفرعم :يهو دبعلا بسك نم عبرأب الإ ءايشألا هذه هل متت ال مث.هتوم دعب هركذ

 تناه ءايشألا هذه هل تمت اذإف ءظفحلاو صرحلاو ةردقلاو ةحصلا :ىلاعت هللا ءاطع نم عبرأ نه وحنلاو

 لاهجلا نعطو ءاقدصألا ةمالمو ءادعألا ةتامشب :عبرأب يلتباو نطولاو لاملاو دلولاو لهألا :عبرأ هيلع

 ةايحو ملعلا ةذلو سفنلا ةبيهو ةعانقلا زعب :عيرأب ايندلا يف ىلاعت هللا همركأ ربص اذإف ءءاهلعلا دسحو

 نم برشلاو هلظ الإ لظ ال ثيح شرعلا لظب هناوخإ نم دارأ نمل ةعافشلاب :عبرأب ةرخآلا ين هباثأو.دبألا

 .نييلع ىلعأ يف نييبثلا راوجو رثوكلا
 اهركذ يتلا تايعيرألا 54_19 ١/ :يِرَمّرَكلا يزازبلل (يِرَدْرَكلا بقانم) "مظعألا مامإلا بقانم" (؟)

 «ءيمڙراوُڅ ا نيدلا ظفاح «ينيقيربلا يِرَدْرَكلا فسوي نب باهش نب دمحم نب دمحم وه "يزازبلا"و
 :"مالعألا") (ه8717 :ت) "مزراوخ" تاهجب "رَدْرَك" نم هلصأ «يفنح هيقف "يزازبلا"ب ريهشلا

 راثآلا حيقلت و رابخألا قيفلت «547 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ©1477“ :"نيفلؤملا مجعم" 45 ۷

 71١/٠١(, :يزمرلل

 .ةمدقملا هب /4 _ ب /” :ق :"ردلا ىلع يبلحلا ةيشاح" ()
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 8 ّيقارعلا" ل" ةجهبلا حرش" نع القن "”"هابشألا" يف :يأ «اهيفو :هلوق [

 هللا َيِضَر - ةرشعلاك ةّئجلاب نيِرّسَبْلاو :ّلوقي نأ يغبني ناك «ءايبنألا ريغ :هّلوق» 31
 .)"دامعلا نبا ةّيده حرش" يف "يِسّلباَتلا ّينغلا دبع" يدّيس “هّلاق - مهنع ىلاعت

 .ٌريخلا ىلاعت هب َداَرأ ٌثيح «ليزجلا باوٌتلا َنِم :يأ هل :هلوق 1
 .ةديمحلا تاَّفّصلا نم هب ىلاعت ُْااَداَرأ ام ُمَلْعَي الو :يأ «هبو :هلوق# [* 13

 ةَيوْسَت َّنأل ؛اًلمعو اًداقتعا ىلاعت هللا ماكحأب َنوملاعلا مهب ٌدارملا «ءاهقفلا الإ :هلوق# [+1]

00 
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 ام ملعي ال ءايبنألا ريغ ناسنإ لك :ةدئاف «قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا 45١« :ص :"رئاظنلاو هابشألا"

 .هبو هل ىلاعت هللا دارأ

 دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نب دمحأ ةعرز يبأل ءةمدقملا هب ١/ :-ق 1١/ :"ةيضرملا ةجدهبلا" :ىمسملا

 :ت) "يقارعلا نبا"ب فرعي و «يعفاشلا ءيرهاقلا نيدلا يلو «ينارهملا .لصألا يِدْرُكلا نمحرلا

 2258/1١ :"نيفلؤملا مجعم" T/1 :"عماللا ءوضلا" ۳۲/١ :"يناصلا لهنملا") .(0 85

 رمع صفح يبأل "يواحلا ةجهب"ب ةفورعملا "ةيدرولا ةجهبلا" اهب حرش (807 /7 :"ةيرهزألا سرهف"

 ل ةموظنم "ةيدرولا ةجمهبلا"و (م/54 :ت) يعفاشلا ءيّرعملا :يدرولا نبا نيدلا نيز رفظم نب

 «ينيوزقلا رافغلا دبع نب ميركلا دبع نب رافغلا دبع نيدلا مجنل يعفاشلا هقفلا يف "ريغصلا ىواحلا"

 (؟845 ١/ :"تاعوبطملا مجعم" AY /Y :"يشا وحلاو حورشلا عماج") (0258 :ت) يعفاشلا

 ةحلطو «ةنجلا يف ّلعو «ةنجلا يف نامثعو «ةنجلا يف رمعو «ةنجلا يف ركب وبأ" :--ككك- هللا لوسر لاق ايك

 .ةنجلا يف ديعسو «ةنجلا يف دعسو «ةنجلا يف فوع نب نمحرلا دبعو «ةنجلا يف ريبزلاو :ةنجلا يف
 دثسم ال ٠9 /7” :"دمحأ دنسم") .فوع نب نمحرلا دبع نع ثيدحلاو .ةنجلا يف حاّرجلا نب ةديبعوبأو

 ننس" 2171780 :مقرب (-ةَتَعَِيَر - يرهزلا فوع نب نمحر لا دبع دنسم «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا يقاب
 - يرهزلا فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع بقانم باب «بقانملا باوبأ 0٠١١/5 :"يذمرتلا

 .(107/ 141 :مقرب (717) - ةنعدييلفو

 .(ةمدقملا 158/١ :"ف") ..أطخ وهو (لاق) :"م"و "ب" يف
 يفنحلا يِسلْبانلا ينغلا دبع نب ليعامسإ نب ينغلا دبعل «ةمدقملا 17 :ص "دارم ةياهن" :ىمسملا
 ةّيده" هب حرش «(09414 ١/ :"نيفراعلا ةّيده" ٠٠٠١ /* :"ررذلا كلسي") .(ه1147 :ت) يقشمدلا

 :ت) يقشمدلا يدامعلا نيدلا دامع نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع وه "دايعلا نبا"و «"دايعلا نبا

 (019 ١/ :"نيفراعلا ةّيده" 8١" /” :"رثألا ةصالخ") .(ه ١



4۹ 

 ."ةنغلا دبع" يدّيس لاق ٌةثداح ٌةيمست اًهقف عو رفلا ملِع

 ُبِْغاَرلا ءاينّدلا نع ضرما :ةيقفلا امن 67" يرصبلا نسحلا' لوق ْنِم ٌّرَم ام هدیويو

 .خلإ ةرخآلا يف
 هنأ ٌرهاظلاو "صوصفلا" نع “”"هابشألا" يف هلت خلا ءيش لک اهيفو :هلوق»

 .رونألا هري سد "ركألا خيشلا" ل ” مكحلا صوصف"

 نع ٌلاؤَسلا ٌدْيِفُي ام ثيدحلا يف َدَرَو هْنأ) :"ٌيومحلا" هيلع دَرْوأ ملعلا الإ :هلوق# [؟15]

 ْنَعو ؟هاتفأ هيف ِهِرمُع ْنَع :عبرأ نع لأي ىّبح ةمايقلا موي دبع امدق ٌلوزت ال» :هظفلو ؛ملعلا

 . ب َعَتَص اذام هِوْلِع ْنِعو ؟هّبَسّمكا ٍءيش ّيأ ْنِم هلام ْنَعو ؟هالبأ اهيف هباَبَش
 هاب صرثعاو «ليلعتلا ٌحِصَي هبو «ملعلا نم ةدايّزلا ّبلط اّلِإ :دارملا ناب َبْيِجأو

 َتملَعَت نكلو» :قباسلا ثيدحلا يف ام هيلع لديو ؟ةاجلا وأ َءايَرلا هب َدَصق له هيلط ْنَع ُلَأْسُي

 ها

 .ةمدقملا «177 :ص ؛"دارملا ةياهن" :هباتك يف (1)

 ."ةرخآلا يف دهازلا" :هلوق [؟515] :مقرب ةلوقملا ()

 موي دبعلا هنع لأسي ءيش لك :ةدئافلا «قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا .45؟ :ص «'رئاظنلاو هابشألا" (۳)

 .ملعلا الإ ةمايقلا

 .فرصتب ةيناميلس ةملك يف ةينابر ةمكح صف ء١ 1٥۹_٠١ :ص “مكحلا صوصف" )٤(

 يح هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم _ هللا دبع وبأ وأ _ ركب وبأ وه "ربكألا خيشلا"و

 (0588 :ت) "ربكألا خيشلا ب ريهشلا "يبرع نبا"ب فورعملا ؛يِسْنَدَأْلا :يئاطلا ؛يمتاحلا نيدلا
 :"نيفلؤملا مجعم" 174/4 :يدّفّصلل "تايقولاب يفاولا" ء١٠٠٤ ١/ :يبتكلل تايفولا تاوف)

 .(1751 7/7 :"نونظلا فشك" ۳۱ /۳

 موي دبعلا هنع لأسي ءيش لك :ةدئاف «قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا ٤/ ٠١١ :"رئاصبلا نويع زمغ" ()

 .ملعلا الإ ةمايقلا
 ۲٤۱۷(« :مقرب «ةمايقلا يف باب «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باوبأ) :"هننس" يف يذمرتلا هجرخأ (7)

 نإ لخدملا ي ير ۶ :مقرب) :" هننسا ' يف يماردلاو .' مم يع تدع اذه" :لاقو

 يبأ نع بابلا يفو ٠-هل 6- يملسألا ةززَب يبأ ثيدح نم مهلك 4 :مقرب) :"ىربكلا ننسلا

 .- ھت - ل
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 .'«خلإ لبق ْدَقَو كلاع :َلاَقَِل ملعلا

 ٌنورقملا وهو «ىلاعت هللا ىلإ "”ٌلصوملا عفاتلا ُملعلا هب ٌدارملا :َلاَقُي نأ هجوألا :ُلوقأ

 يفالخب ضم ٌديخ هنأل ؛هع لاش الف «سقتلا تافآ نم صلختلاو هب لمعلا عم هيلا نُحب

 يف دَرَو اًذِلو «قباَسلا ثيدحلا مام هيلع َّلَد امك «هب هبّذعيل هنع هّبِحاَص ُلَأْسَي ِهّنإَف «هريغ

 ءاملعلا َرَشْعَم اي :لوقي مث «ةاملعلا تعبي مث .ةمايقلا موي َدابعلا ُثَعْبَي ىلاعت هللا ّنِإف :”ثيدحلا

 ُتَْقَع دقفاوَُْذا ْمُيلعأل مكيف يولع حض مو «مكب ملول الإ مكيف ْيِْلِع ْعَضأ م ينإ
 EE ؛مكل

 لقي ٌباَوّص اَُبَهْذَم :ابوجو اَنْلُق افلم ٍبَهْذََو اتيَكْذَم ْنَع اَتْلئَس اَذإ اههيِفَ
 دقت كيت ْنَع انيس اَذِإَو .باوصلا لحي أطخ لاك بكلعو اخ
 .اًنموُصخ ِهْيَلَع ام ُلِطاَمْلاَو ِِيَلَع نحت ام حلا ابوجو اَنُْق .اتموُصخخ

 .©0"تفسَتلا مامإلا "ل "ىّفصملا" رخآ نع a يف :يأ «اهيفو :هلوق# 1

 .5)'ط"؟ٌباوص بهاذملا يأ اليس اذإ :ىنعملاف هِتَفِص نع :يأ «انبهذم نع :هّلوق# [* 3
 ےس ےہ

 .نيدهتجملا ةّمئألا نم عورفلا يف املاح ْنَم :يأ ©انفلاخ :هلوق 1

 :مقرب رانلا قحتسا ةعمسلاو ءايرلل لتاق نم باب «ةرامإلا باتك) :هحيحص يف ملسم هجرخأ )١(

۲ _14*0(. 

 .(ةمدقملا ٠١۹/١ :"ف") .(هب لصوملا) "" يف (۲)

 :هلضف و ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو (091 :مقرب) ريغصلا مجعملا يف يناربطلا 0 هيلز

 . اًعوفرم يرعشألا ىسوم يبأ نع امهلك 777 :مقرب 0

 هبهذم يف ناسنإلا داقتعا يف :ةدئاف ءقرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا «407؟ :ص ء"رئاظنلاو هابشألا" (4)

 .هريغ بهذمو

 هللا دبع تاكربلا يبأل «ةيهاركلا باتك .هللا همحر سنأ نب كلام ىواتف باب ءب /70/5 :ق ,"ىفصملا" (4)

 يبأل "فالخلا يف يفَسْنلا ةموظنم" ل حرش وهو 0/٠١( :ت) يفّسْنلا نيدلا ظفاح دمحم نب دمحأ نب

 :'مالعألا" ء١١٠٠ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") (هدا"ال :ت) يفَسْنلا دمحأ نب دمحم نب رمع صفح
 .هركذ يتآلا "ىفصتسملا" ةمجرت يف هركذنس امك "ىفصتسملا" ل اًرصتخم هلعج نم أطخأ دقو 8

 .ةمدقملا 2# ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (5)
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 طم َدهَتْجْلا َّنِإ :انلوق ّحَص اك ّلوقلا ّتعطق ول كّنأل «خلإ انلق :هّلوق [[ 7
 بلآ طخ انام بهذم َّنأب الو ةّتبلأ ٌباوص انّيكذم َّنأب مزجت الف :يأ «”7"ةابشأ"ُبْيِصْيو
 وهف هباًصآ ْنَمَف دّيَلط بجو ٌنّيعم ٌّدحاو ٍةلأسم ّلك يف هللا َمكح َّنأ ْنِم راتخملا ىلع ءانب
 يف ايك ٌروجأم يطخملا َّنأ ٌراتخملا ّمث «ةعبرألا ةّمئألا نع َلِقُبو ٌيِطْخملا وهف ال ْنَمو ءُبْيِصما
 يلا 1 راو e يرحتلا'

 لضفألا دوجو عم لوضفملا ديلقت زوجي ٌبلطم

 عم لوضفملا ٌديلقت وو هنأ» :اًضيأ ۳س رش"و ©” ر تلا" ف رك هنآ ْمّلعا مل

 هبهذم يف ناسنإلا داقتعا يف :ةدئاف ءقرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا «40؟ :ص ء:"رئاظنلاو هابشألا" )١(

 .هريغ بهذمو
 يف مك ال :ةلئسم ءءاتفإلاو ديلقّتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقملا 27١ :ص «"ريرحتلا" (؟)

 .هباجيإ ىوس داهتجالا لبق ةيداهتجالا ةلثسملا
 يف ّمكحح ال :ةلئسم ءءاتفإلاو ديِلقّتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقملا "88 /“ :"ريبحمتلاو ريرقتلا" ()

 .ةلئسم ءةثلاثلا ةلاقملا ء” ٠7 /4 :"ريرحتلا ريسيت"و هباجيإ ىوس داهتجالا لبق ةيداهتجالا ةلثسملا
 انفلات بهذمو أطخلا لمتحي باوص اهيف انيهذم نإ :عورفلا يف لوقن اننأ فلؤملا هلاق ام لصاحو

 يف فلاخملا بهذم نأ الو ءاّبوجوو اًمح باوص انبهذم نأب مزجنالف .باوصلا لمتحي أطخ اهيف
 ئطخي دهتجملا :انلوق لطبل نيبهذملا دحأ باوصب عورفلا يف انعطق ولف ءاّبوجو و تح أطخ عورفلا
 اهيف انبهذم نأب عطقتف ءانريغ نيبو اننيب اهيف فالخلا رادو ةديقعلا نع لئاس انلأس اذإ امأو .بيصيو

 يف ىلاعت هللا مكح نأ ىلإ كلذ عجريو .هيف بير نودو اًعطق لطابلا وه انمصحخخ بهذم نأو ءقحلا وه

 لوقنملا وهو ئطخملا وهف هأطخأ نمو بيصملا وهف هباصأ نمف «هبلط بجو «نيعم دحاو ةلأسم لك
 ."هحرش"و "ريرحتلا" يف ايكرجؤي عطخمملا نأ راتخملاو ؛ةعبرألا ةمئألا نع

 ريبش خيشلا يلوصألا ملكتملا ثدحملا رسفملا ققحملا مامإلا حرشو طسبب ةلئسملا هذه ققح دق :ةدئاف

 "1-”4٠. 45 (ةيدرألاب) ينايثع تافيلات :رظنا .ةيدرألاب "ةينس ةيده" هتلاسر يف يدنحلا يناثعلا دمحأ

 ديلقت زوجي :ةلئسم ؛ءاتفإلاو ديلقّتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقملا 201١. :ص «"ريرحتلا" (4)

 .لضفألا دوجو عم لوضفملا
 زوجي :ةلئسم «ءاتفإلاو ديلقّتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقملا «4 44 ٠/ :"ريبحتلاو ريرقتلا" (0)

 .ةلئسم «ةثلاثلا ةلاقملا 10١ /4 :"ريرحتلا ريسيت"و ءلضفألا دوجو عم لوضفملا ديلقت
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 دمحأ نع ةياور يفو ٌةّيعفاّشلاو ةلبانحلا ٌُرثكأو ٌةّيكلاملاو ٌةّيفنحلا لاق هبو ءلضفألا دوُجُو

 "ةفينح يبأ" ك ْاَنيَعُم اًبهذم َمّرَتلا ول هْنأ» :'َرَكَذ مث «ٌروجي ال ءاهقفلا نم ةريثك ةفئاطو

 .ل عذمال يقعان عا دقو ها ؛عصالا وهو :ليقو هُمَرْلَي :ليقف ."ٌيعفاّشلا"و

 هدم نأ داقتغا توجو نم لا هكذا نأ كلل ري كلذ َتْملَع 5

 ناو ءهبّهذم ٌمازتلا هُمّرلي هّنأو ءلوضفملا ٌديلقت ٌروجي ال هنأ ىلع ٌينبم ؛أطخلا ٌلمتحسي ٌباوص

 ضعبب حيرصتتلا 0"ةيهقفلا رجح نبا ىواتف" رخآ يف ٌتيأر دقو «ّيماعلا يف ىَنَأَتَي ال كلذ

 ّمث «كلذك ةّيعفاّضلا ةّمأ ّلوق ّنأ» :َرَّرَح ّمث «ةروكذملا "ّيفسّنلا" ةرابع نع َلِئْس هّنإف كلذ

 ريتي هْنأ ٌحصألاو و ملعألا ٌديلقت بيَت هلآ نم فيعصلا ىلع ٌّنبم كلذ ٌإ» : لاق

 لع هلأ ني وأ عطقي نأ ُنِكْمُي الف ٍذئيحو «كلذك هَدَقَتعا نإو اَلوضفم ولو ءاش ّيأ َديلقت

 دج نا لاف قدللا هنآ لمع فئامإ هللإ َتَقَح اهانآ دقني نأ دنقلا لع لب باطلا

 اب شاملا ٌدخأ نإ :"ةيادملا حرش ' يف لاق ٌثيح ديوي اب َح رص "ماها نبا" ققحملا تيأر ٌم»

 ليم اب دخ نأ ىلوألا هيلع ءاَفلتخاف «نيدهتجم ىّتْقتسا اذه ىلعو «یلوأ ُب وصأ هلآ هبلق ين

 اوس هّمَدعو هّليم ْنأل ٌراَج هيلإ ليوَي ال يذلا لوقب دت ول هنآ :يدنعو ءامهنم هلق هيلإ

 مجري ال :ةلئسم ءاتفإلاو ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقلا ٠١١ :ص ٠"ريرحتلا" ()

 ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف :ةثلاثلا ةلاقملا 4 55/7 :"ريبحتلاو ريرقتلا" اقامت هيف دَّلق ايف دّلقملا
 .ةلئسم «ةثلاثلا ةلاقملا 107 /4 :"ريرحتلا ريسيت"و ءدهتجملا دَّلق ميف دلقملا عج ري ال :ةلئسم ءءاتفإلاو

 .ةيهاركلا باتك ء_ هللا هجر _ سنأ نب كلام ىواتف باب «ب /۲۷۵ :ق ”ىفصملا"' (؟)

 نيدلا باهش يلع دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل ءءاضقلا باب 251/4 :”ةّيهقفلا ىربكلا ىواتفلا" ()

 ىواتفلا" :هيفو كلا“ 5 ١/ :"مالعألا") .(هو1/5 :ت) يعفاشلا يكملا ”يمتيهلا رجح نبا"ب فورعملا

 :"تاعوبطملا مجعم" "٠ ةيهقفلا ىواتف" :اهيفو 2١57/1١ :"نيفراعلا ةّيده" «تادلجم عبرأ يف ةّيمتيملا

 ."ةيهقفلا ةيمتيهلا ىربكلا ىواتفلا" :هيفو « 85 ١/

 .فرصتب ءاضقلا باب 9159 /5 :"ةيهقفلا ىربكلا ىواتفلا" (غ)

 .ءاضقلا باب ٤/ ٠۳٠۹ "ةيهقفلا ىركلا ىواتفلا" (۵)

 .فرصتب «يضاقلا بدأ باتك ۲۳۸ /۷ :"ریدقلا حتف" (5)
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 واو

[Y4]لك ىلع هٌداقتعا ُبِي امم ةّيعرفلا لئاسملا ريغ نم ُدِقََْن اع : 000 لونج [  

 مهو «ةيديرتاملاو ةرعاشألا مهو «ةعامجلاو ةَنسلا لهآ هيلع ام وهو ءدحأل ديلقت الب لَكُم

 ©. هلع يف نب اک ءيظفَللا فالخا لإ مهشعب هَمَجْرأ ةريسي لئاسم يفالإ نوقفارتم

 مَدَقب نيلئاقلاك اهريغو ةَّرُمَكَلا عدبلا لهأ نم :يأ (انيوصخ دّقتْعُمو :هلوق» ]۳۲٠[

 03 ىلاعت هتدارإ مدعو «نآرقلا ٍقْلَخب نيلئاقلاو ءلس ّرلا ةثعب مدع وأ ءعناّصلا يفن وأ «ّلاعلا

 9 كلذ وحنو

 11/١ :"ف") _ (ةطوطخغ) ةرونملا ةنيدملا ةخسن _ "" نم طقاس (ةعامجلا) ىلإ (بجي امم) نم (1)

 .(ةمدقملا

 (ةمدقملا 1717/1١ :"ف") :يف ارك ديحوتلا ملع يف :يأ (؟)
 هيلإ بهذ ايك ءلضقألا دجاوت عم لوضفملا ديلقت زوجي هنأ هحرشو ريرحتلا يف ءاج ام لصاح ()

 ىلإ ءاهقفلا نم ةريثك ةعامجو هنع ةياور يف دمحأ مامإلا بهذو ءةيعفاشلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا

 نيلوقلا ركذف ؟همزلي له ءائيعم ابهذم دحأ مزتلا اذإ ام مكح ريرحتلا بحاص ركذ مث ءزوجيال هنأ

 .هل بهذمال يماعلا نأ رهتش ثا دقو :لاقو .هموزل مدع ححصو

 باوص هبهذم نأ داقتعا بوجو" :هلوق نم يفَسْنْلا نع ءاج ام نأ كل نيبت كلذ تملع اذإو

 .يماعلا يف الإ ىتأتيال اذهو ؛هبهذم مازتلا هموزلو ءلوضفملا ديلقت زاوج مدع ىلع مئاق "أطخلا لمتحي

 لوق هلثم :لاقف هذه يفَسْنلا ةرابع نع لثس نيح ةلأسملل هاواتف يف رجح نبا ةشقانم فلؤملا ركذ مث

 هنأ حصألاو ءهريغ نود ملعألا ديلقت بجي هنأ نم فيعضلا ىلع ينبي اذه :لاق مث «ةيعفاشلا ةمئأ

 ىلع هنأ نظي وأ عطقي نأ نكميال اذه ىلعو ."كلذك هدقتعا نإو ًالوضفم ولو ءاش يأ ديلقت يف ريختي
 ققحملا تيأرو :رجح نبا لاق مث «قحلا هنأ لمتحجي همامإ بهذم نأ دقتعي نأ دلقملا ىلع لب ؟باوصلا

 بوصأ هنأ هبلق يف عقي اهب يماعلا ذخأ نإ" :ةيادها حرش يف لاق ثيح ؛هديؤي اب حرص دق ماههلا نبا

 هبلق هيلإ ليمي ايب ذخأي نأ يماعلا ىلع ىلوألا ناك «ةباجإلا يف افلتخاو ءنيّدهتجي ىتفتسا اذإف «ىلوأ

 هيلع بجاولاو ءءاوس همدعو هليم ناف ؛زاج هبلق هيلإ ليميال يذلا لوقب ذخأ ول هنأ يدنعو ءاهنم
 ها ."لعف دقو دهتجم ديلقت

 دئاقعلا ىلإ يأ ةيعرفلا ريغ لئاسملا ىلإ عجري هنأب (اندقتعم نع) :هلوقب دارلا فلؤملا حرش مث

 نم ةئسلا لهأ هيلع ام وهو ءاهيف ديلقتلا ادحأ عسيالف «فلكم لك ىلع هداقتعا بجي امم ءلوصألاو

 ءيظفل فالخ اهيف مهفالخ نأ مهضعب ىري ةريسي لئاسم يف الإ نوقفتم مهو ةيديرتاملاو ةرعاشألا



 .هفِفْلاَو 0

 ءاهعورف ٌعيرفتو «هدعاوق ُرّرَمت ملعلا جضنب ُدارملا 4قّرتْخا امو جف ٌملع :هلوق# 3

 انبي 1 لوصألاو ٌوحَنلا ّنأ ٌكش الو كلذ يف ياهلا هٌعولب هقارح اب ٌدارملاو «هلئاسم حيضوتو

 ."' ہداقآ ءكلذ يف ياهلا
 ريرحتلا ةياغ يف دئاقعلا لوصأ ّنأل ؛هقفلا ٌلوصأ لوصألاب 0 َّنأ ٌرهاَظلاَو

 .لّمأَت ءحيقتتلاو

 ؛عيدبلاو نايبلاو يناعملا :ًهثالَقلا مولعلا ٌّعُحَي ام هب ٌدارملا «نايبلا ُملع وهو :هّلوق# [ 73

 ملو «ضرألا نم ءامسلا ةلزنم ّلثم مولعلا نِي نايبلا ملع ًةلزنم ّنِإ» :7"ٌيرسْعَرلا" لاق اّذِلو
 ںیسیلا 'رزتلا ىلع لب هتاعيدبو ؛هِكُنو «هتحاصفو «هِتَغالب ْنِو هِعْيرج نآرقلا يف ام ىلع اوفي
 نوني ال نارا اه ِلّتيب أئأي نأ لع ُنِخآَو شنإلا ٍتَعَمَتْجَأ نيل لّق)ىلاعت هللا لاق

 .7"ط" ةغالبلا نم هيف امل كلذ اَّنإو [84 :ءارسإلا] (ًريِهلك ٍضْعَبِل ْمُهُضَْعَب ناك ْوَلَو ولقب

 .هعضوم يف هنايب درو اك
 يفن وأ ملاعلا مدقب لوقلاك اهريغو ةرّمكملا عدبلا لهأ موصخلاب دارملا (انموصخ دقتعم) :هلوقو

 .كلذ ىلإ امو رشلا ىلاعت هتدارإ مدعو «نآرقلا قلخب لوقلا وأ لسرلا ةثعب مدع وأ عناصلا

 .ةثالث مولعلا :ةدئاف .قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا «5 01“ :ص :"رئاظنلاو هايشألا" )١(

 .فرصتب ةمدقملا ب /4 :ق :"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (۲)

 هتيشاح يف هنع لقن يواطحطلا نأ الإ ؛انيديأ نيب يتلا يرشغزلا تافلؤم يف لقنلا اذه ىلع رثعن مل ©

 .(ةمدقملا )١/ ٣ :راتخملا ردلا ىلع

 ةروزنو ةرازتو اًرزن رزني_ مضلاب _ءيشلا َرْزَت ««ءيش لك نم ليلقلاو «هفاتلا ليلقلا :ريزتلاو رزتلا (4)
 . (ررن :ةدام «" طيحملا سوماقلا" ءرزت :ةدام "برعلا ناسل") .لق :اًروزتو

 .ةمدقملا 37 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (0)
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 نأ» :""ناقتإلا" يف "ٌيطويَسلا'ٌرَكَذ دقف «نآرقلا ريسفت :يأ «ريسفّتلاو :هلوق# 3

 ال ام ريسافتلا نم اه ةيآ لكو «"يفاق لبج ةلزنمب هنم يفرح لك ظوفحملا حوآلا يف نآرقلا
 .""زم" یلاعت هللا الإ هُمَّلْعَي

 ىلاعت هللا مهاًرَج -نيثدحملا نال كلذو ؛هنم دارا كت دق هلال (ثيدحلا ٌملع :هّلوق 3

 «مهنم ظفحلا ىس اونيو «مهئامسآ نيب قرفلاو «مهيسنو لاجّرلا ءامسأ يف اًبتك اوُعَضَو -اًريخ
 نع ىَوَر ْنَم اوُرَصَحو «ةثاثلثلاو ٍفلأ ةئاملا ظِفَح ْنَم مهنمو ءاهجيحص نم ةياوّرلا ّدسافو

 ُْتّفَسَكناف ءاهنم دارملاو ءاكحألا اونّيبو «ةباحّصلا نم -هو- يبل
 .0"ط" هتَقيقح

 اهنيعب ةموقرم اهتاتسشكو اهعقاوم فالتخا ىلع قئالخلا ٌتداوح َّنأل «هقفلاو :هّلوق# [6]

 ةيفيك يف ةيناثلا ةلأسملا «هلازنإ ةّيفيك يف :رشع سداسلا عونلا ١/ ٠۲۹۲ :"نآرقلا مولع يف ناقتإلا )١(

 (ه١41) يطويسلا نيدلا لالج دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا يبأل وهو .يحولاو لازنإلا

 (۸ ١/ :نونظلا فشك ء١١ /۳ :مالعألا)

 لبج هنأ ريسفتلا بابرأ نم ةعامج ركذو ءهمدعو هدوجو يف ءاملعلا فلتخاو ؛لاقلاو ليقلا هيف رثك دق (؟)

 اهدجن مل كلذ ريغ ةريثك رابخأ هيفو «ةبقلا لثم هيلع ءاسلاو ءايندلاب طيحم _دجربز :وأ _دّرمز _ نم
 نبا تبثأ ايك تايليئارسإلا ليطابألا نم هرابخأو ءهل دوجو ال هنأ حيحصلاو .ةيثيدحلا رداصملا يف

 لبج هل لاقي ءضرألا عيمجب طيحم لبج :(ق) :اولاق مهنأ فلسلا ضعب نع يور دقو" :هصن ام ريثك

 نم ىأر ال ءسانلا ضعب مهنع اهذخأ يتلا ليئارسإ ينب تافارخن نم _ ملعأ هللاو _ اذه نأكو .فاق

 ضعب قالتخا نم ههابشأو هلاثمأو اذه نأ يدنعو «بّذكي الو قّدصي ال اميف مهنع ةياورلا زاوج

 اهظافح و اهئايلع ردق ةلالج عم _ ةمألا هذه يف ىرتفا امك مهنيد رمأ سانلا ىلع هب نوسبلي مهتقدانز

 «ىدملا لوط عم ليئارسإ ينب ةمأب فيكف «مدق نم دهعلاب امو --4- يبنلا نع ثيداحأ _ اهتمئأو

 هللا بتك ليدبتو .هعضاوم نع ملكلا مهئاملع فيرحتو ءرومخلا مهبرشو ؛مهيف داقنلا ظافحلا ةلقو
 هزوجي دق ايف (جرحالو ليئارسإ ينب نع اوثدحو) :هلوق يف مهنع ةياورلا عراشلا حابأ اينإو «هتابآو

 اذه نم سيلف «هبذك نونظلا ىلع بلغيو «نالطبلاب هيلع مكحيو «لوقعلا هليحت اهيف امأف «لقعلا
 ام لطب فاق لبج ريخ لطب اذإ :لوقن. (ق ةروس «غ١٠18١ /11 :ريثك نبا ريسفت) .ملعأ هللاو .ليبقلا
 مجح ةماخض نم ةراعتسالاو زاجملا ليبس ىلع انه مدختسا هنإ لاقي نأ الإ ؛هب هبشو هيلع ينب

 .باوصلاب ملعأ هللاو .نآرقلا مظن ةمظعو تابآلا

 .ةمدقملا ء۳ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 .فرصتب ءةمدقملا ء۳٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()
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 ْنُكَي مل ام اًمأو ءاّردان ُعَقَت وأ ءالصأ ٌمَقَت ال رومأ ىلع ٌءاهقفلا ِمّلَكَت دق لب ءاهيلع لدی ام وأ

 مهف نع وأ «هّلع نع ثحبلا نع ُرّصَقُي رظاتلا نأ َريغ اًصوصنم نوكي دقو ءٌردانف اًصوصنم
 ا ا وول را نهب صولا ىلا هُم

 ءالصأ َةدايّزلا ُلَبْقَي ال ىنعملا اذهب هّلإف «هّريغو اتبَهذم ُلَمَشَي ام هقفلاب دارم ا :لاقي وأ

 .ةعبرألا بهاذملا نع جراخ لوق تادحإ زوجي ال هّنإف

 ُةَمَقْلَع ُهاَقَسَو ,- ُهْنَع هللا يضر - ٍدوعْسَم نب هللا ُدْبَع ُهَعََر ُهْقِفْلا :اوُلاَق ْدَقَو

 ُهَرَيَخَو َفْسوُي وُبَأ ُهَنَجَعَو ةَفيِدَح وُبَأ ُهَنَحَطَو ڈا ُهَساَدَو َيِعَحْنلا ُميِجاَرْبإ ُهَدصَحَو

 :َلاقف ْمُهْصَْب مَن دقو زبُخ نِ نوكأ سائلا ُرئاَسق ءَدمْح
 ُساوَد ٌميِهاَرنإ من ُةُداَّصَح ةَمَقْلَعَو ٍدوُعَسَم نبا عز ةف

 سائلا ْلِكالاَو راح دمحم هْنِجاَع ُبوُقْعَي هُنِحاَط ُناَمعُت
 “ليق ىح ِرِداَونلاَو ٍتاَدايزلاَو ")طوُسَْمْلاو ٍنيعِيالاَك ِهِفيناَصَِبُهُمْلِع ٌرَهَظ دقو
 يعِفاَشلا َِتَدِماَلَت ْنِمَو .اًباَتِك َنيِعْسَتَو ٌةَعْسدَو لام علمت ةّييِذلا موللا يف فص هل
 َراَص ِهيبَسِيَف لاو بنك هْنَلِإ ضْوَفَو يِعفاشلا ْمأِب َجوَرََو .- ُهْنَع هللا يضر -
 ريف فَلا دازأ نم :(©0لاق ثْيَع ميبِفاَشلا فتملأ ذقلو .اهبقق ميال
 بتُكب الإ اَهيِقَف تزص اَم هللاو ْمَُك ْثَرْسَيَت ْدَق َياَعمْلا ّنِإف ةَقيِبَح يأ باَحْصَأ

 .راصتخاب ءةمدقملا ١/ ٤ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 :ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل «'لصألا "ب ىّمسملا وهو «ةيفنحلا عورف يف 'طوسبملا" (۲)

 يقت دمحم يتفملل «هبادآو ءاتفإلا لوصأ" ۱٠۷/١ ٠١۸١/۲ :"نونظلا فشك") .(ه8

 .)110 :ص «ينايثعلا

 :ق) يوُقَكلل "راتخملا ناعنلا بهذم ءاهقق نم رايخألا مالعأ بئتاتك" يف ةروكذم ةلوقملا هله (9)

 نع ًالقن (ىلوألا ةبيتكلا «ةيفنحلا ةلملا رابخأ بكاوكو ةيفنحلا ةمثألا مالعأ بئاتك ١/٠/١
 .ةمدقملا حرش ةمدقتلا

 نيدهتجملا ةمئألا ةبيتك ءأ ١//91/ :ق) يوفكلل "رايخألا مالعأ بتاتك" يف ةروكذم ةلوقملا هذه (54)

 .(نيقيلا لهأو بهذملا باحصأو
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 .معأ وأ ٠"ةفينح وبأ" هّطبنَتسا يذأا ةقفلا :يأ هقفلا :اولاق دقو :هلوق# []

 ياحصلا "ووعسم نب هللا دبع" هِعوُرُف طابنتساب َمّلَكَت ْنَم لَو هَعَرَر :هلوق# 7

 هللا َيِضَر - ّرمع لبق َمَلْسَأ «ةباحٌصلا نم رابكلا ءاملعلاو ءنيّيردبلاو نيقباَسلا ٌدحأ «ٌليلجلا

 -مهنع یلاعت

(1) 

000 

 ةضز

 ىلإ ةباحّصلا ملع ىهتنا :" لاق أ "”قورسم' نعواا :"*بیرقتلا" يف "ٌيوونلا" لاق

 نامحرلا دبع وبأ ءةمألا ةيقف ءربجلا مامإلا ءسمش نب -لقاع :ليقو- لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع
 الالة /9 :"مالسإلا خيرات") .ةرهز ينب ٌفيلح ء(هالا7 :ت) يردبلا يرجاهملا ءيكملا يلذحلا
 :"باعيتسالا" ء١۵ /۳۳ :"رکاسع نبا خیرات" ٥ :"مظتتملا' ء۱١۱۱ /۳ :"دعس نبا تاقبط"

 .(78/7 /؟ :ةباصإلا شحال ۳

 - ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا 47" :ص ء"ريذنلا ريشبلا ننس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا"

 :ت) يعفاشلا يوونلا نيدلا يح ءنسح نب يرم نب فرش نب ىبحي ايركز يبأل رهو فني
 .(125/7 :"ةبهش يضاق نبا تاقبط" «476 ١/ :"نونظلا فشك") ,(ه1/5

 :مقرب) :"هتايصلخ يف صلخملا رهاط وبأو (8017* :مقرب) :"ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرخأ
 ١468(. :مقرب) :"ىريكلا ننسلا ىلإ لخدملا" يف يقهيتلاو ۸

 :(ةباحصلا نم ةعامج لضف يف باب ءبقانملا باتك ء١1 /8) "دئاوزلا عمجم" يف يمثيهلا لاق

 نع َيِبْعّشلا نع فّرَطُم هاورو .ةقث وهو «نعم نب مساقلا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور
 يناربطلل "ريبكلا مجعملا"يف ايك ءءادردلا بأ لدب يرعشألا ىسوم ابأ ركذ هنأ الإ ؛هوحن اًضيأ قورسم
 ركذ .-ركنَمَكيإَو- ةباحصلا ةفرعم باتك ؛74؟ /1) مكاحلل "كردتسملا"و (فلألا باب , 0

 لبج نب ذاعم اهّسصأو تاياورلا رثكأ ينو ءانثدح اذكه :لاقو (-ةَنَعَدَيإَعَر- بعك نب يأ بقانم

 .ىسوم يبأ لدب

 ىهتنا فيكف ؛ّلعو دوعسم نبا نع اههتافو ترأت تباث نب ديزو ىسوم ابأ نأب لكْمُتسا دقو
 اض ايهنوكل امهيلإ مهملع ىهتنا :لاقي نأ ٌحصيو :يقارعلا لاقف ؟اعو دوعسم نبا ىلإ ةتسلا ملع

 ملع ءاهتنا نم عنام ال :يواخسلا لاقو .امهنع ىسوم يبأو ديز تاقو ترخأت نإو امهملع ىلإ مهملع

 قورسم عم اناك دوعسم نباو اًيلع نإ" :هخيش نع ًالقن اًضيأ لاقو «لوألا ءاقب عم ٌرخآ ىلإ صخش
 نيروكذملا ةعبرألا ملع ةفرعم يف ةفوكلا لهأ ةدمع نأ ىنعمب امهيلإ ملعلا ءاهتناق" :لاق مث «"ةفوكلاب

 حتتف" «ةباحصلا ةفرعم ءذخألاو لّمحتتلا ماسقأ :1774 /؟ :"ةركذتلاو ةرصبتلا حرش"”) :رظنا ."امهيلع
 عوتلا 2578/1 :"يوارلا بيردت" «ةباحصلا ةفرعم «ذخألاو لمحتلا ماسقأ «494/4 :"ثيغملا

 .(يناثلا عرفلا ؛نوثالثلاو عساتلا
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 تسلا ُملع ىهتنا ث «"دوعسم نيا"و ؟7"ءادرشلا يبأ"و و ا "لع" و ا :ٍةّنس

 .("دوعسم نب هللا دبع"و "لع" ىلإ

 (0 ةعخّتلا كلام نب هللا دبع نب سيق نب "ةمقلع" هوو هيأ :يأ هاًقَسو :هلوق»

 -86- بتلا ةايح يف َدِلُو "ّيعخّنلا ميهاربإ' لاخو "ديزي نب دوسألا' مَع ؛كيبكلا ةيقفلا
 ت °" ةشئاع"و "ءادرذلا يآ" و "رمع"و "ٌعلع'و "و نبا" نع َملعلاو نآرقلا لعَسأو

 .نيعمجأ رتو

[TT ميهاريإ" هب عافتنالل هأيهو «هرداوتو هِدئاَوَق نم قرم ام عج :يأ «هدّصَحو :هّلوق# ]٤" 

 هازلا حلاصلا ءزوهشملا ٌمامإلا ءقوكلا ٌيعختلا ؛"نارمع وبأ" «دوسألا نب سيق نب ديزي نب

 تاقبط') .(ه۲۲ :ت) يردبلا يندملا يراصنألا «سيق نب بعك نب يبأ_ ليفطلا وبأ وأ_رذنملا وبأ (

 1١58/1١ :"ةباغلا دشا" ۳۷ :" رکاسع نبا خیرات" ١/ ۰٦٥ :"باعيتسالا" ٤٦۲ /۳ :"دعس نبا

 ١/ ٥۷(. :ةباصإلا ۳۸۹ ١/ :"ءالبتلا مالعأ ريس"

 :"ركاسع نبا خيرات") .(ه42 :ت) يجرزَخلا يندملا يراصنألا ,كاحضلا نب تباث نب ديز ديعس وبأ (؟)

 :"تايفولاب يفاولا" 749 / :"بيذهتلا بيذبت" ء۷۳ ٤/ :"ةباصإلا" ء۵۸ /۷ :"مظتنملا" ۲۹۵ 89

 .(51" /4 :مالسإلا خيرات ٥ ٠

 هيبأ مساو همسا يف فلتخاو (ها"؟ :ت) يِجَرْرَخلا ,يراصنألا سيق نب كلام نب رميوع ءادردلا وبأ ()

 :"ركاسع نبا خيرات" ء۱۲۲۷ /۳ :"باعيتسالا" "548/79 :"مالسإلا خيرات" .اًريثك ًافالتحا

 لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذبع ٠٦١ /۷ :"ةباصإلا" ٠٠١ /۳ :"ءالبتلا مالعآ ريس" ۷

 .(559/1؟7 :يزملل

 نبا خيرات" ۰۲۹۳/۱۲ :"دادغب خيرات" ۲١۷« /۸ :"دعس نبا تاقبط") :سيق نب ةمقلع ةمحرتل رظنا (4)

 ٠١(. :ص «"يطويسلا تاقبط" ء١۹ /۸ :"ةباصإلا" ء١٠ 4١/ ١ :"ركاسع
 :ىنكيو ؛يعبات «ُيفوكلا ءيعَّجْنلا ةمقلع نب كلام نب هللا دبع نب سيق نب ديزي نب دوسألا ورمع وبآ )٥(

 نبا تاقبط" ١/ ٤١ :يبهذلل " ظافحلا ةركذت" ١/ ١۹۷ :'مّظتنملا") .(هالد :ت) نمحرلا دبع ابأ

 ۳۸٦/١(. :"ةباصإلا" 391 /8 :"دعس

 ىنكت كل يبنلا ةجوز «نيتمؤملا مأ «ةفاحف يبأ نب هللا دبع ركب يبأ ربكألا قيدصلا تشب ةشئاع (51)

 تاقبط" 707/5 :"مظتنملا") .(ه ٥۷ :ليقو ه۸ :ت) ةيكملا ةّيميتلا ,ةّيشرقلا "هللا دبع مأ"ب

 مالعأ" ء۲۷ ١٤/ :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" ء١٠٠٠ ١/ :"ءالبنلا مالعأ ريس" «0إ//١٠ :"دعس نبا

 ,(؟١1١7957/1 :ةياهنلاو ةيادبلا ء٩ /۳ :“ءاسنلا
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 :"بيذهتلا بيذهت) :رظنا .شمعألاو يعختنلا ةمجرت رداصم يف ايك هنع ىور وهو يعختلا نع

 "ظافحلا ةركذت" «نيعلا فرح 5405 ١/ :ملسم مامإلل "ءاسألاو ىنكلا" .فلألا فرح «> 0١

 .(نيسلا باب «756 ١/ :ةيوّجنَم نبال "ملسم حيحص لاجر" ؛ةعبارلا ةعبطلا ء١٤١١ ١/ :يبهذلل

 :ت) لهاك ينب ىلوم يدسألا "شمعألا"ب بقلملا نارهم نب ناييلس دمحم وبأ وه "شمعألا"و

 2777/8 :"ءالبنلا مالعأ ريس" 4 /9 :"دادغب خيرات" «451/48 :"دعس نبا تاقبط") .(ه ۸

 11١7/4(. :"مّظتنملا'

 Y/N :"مظتتملا" ء١٠۲٠ ٤/ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ۲۷۹/٦ :"دعس نبا تاقبط) :هتمجرتل رظنا

 .؟١/6 :"نايعألا تايفو"

 :"سيمخلا خيرات" ءنونلا باب ء٤٠ /۱۳ :"دادغب خيرات") :-هللا هحر- ةفينح يبأ مامإلا ةلوقمل رظنا

 .(نايعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا ةمجرت «يناثلا لصفلا ۲

 مالعأ ريس" 40١« /8 :"دعس نبا تاقبط" ء٠5١ /؟ :"ةيضملا رهاوجلا") :ملسم نب دامح ةمجرتل رظنا

 .(48/7 :"بهذلا تارّدش" ۲۲۱ ٥/ :"ءالبنلا

 «ةرجهلا راد مامإ ؛يريمحلا يحبصألا كلام نب سنأ نب كلام هللا دبع يبأ مامإلل "ثيدحلا يف أطوملا"

 حاتفم" ء۷١۱۹ /۲ :"نوئظلا فشك") .(ه١!/4 :ت) ةئسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا دحأو

 .(1۹۸ /۲ :"ةداعسلا

 :ت) نايعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا تافينصت نم امهالك "طئارشلا باتك"و "ضئارفلا باتك"

 .(788 :ص ؛يجؤاغ ناهيلس يبهول "نايعنلا ةفينحوبأ") ۰
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 .'" رجح نيا" ةمالعلل "نامعّتلا

 طابنتسا ةدايز يف َدَهَتْجاَو ءهلوصأو مامإلا دعاوق يف َرظَتلا قَد :يأ هّتَجَحو :هّلوق»

 يضاق ءميهاربإ نب ٌبوقعي "فسوي وبأ" مظعألا مامإلا ٌذيملت ماكحألاو ءاهنم عورفلا
 ىلع هقفلا لوصأ يف تكلا َعَضَو ْنَم ْلّوأ» :"”-هخيرات يف "ٌبيطخلا' هاَوَر اك -هّنإف ,ةاضقلا

 وهو «ضرألا راطقأ يف "ةفينح يبأ" لع ّثَيو ءاهَرَشَتو لئاسملا لْمأو ”"ةفينح يب" بهذم
 ةنس َدِلَو :ةسايرلاو مكحلاو ملعلا يف ةياهنلا ّناكو «هنامز يف ّدحأ هْمّدَقََي ملو .هرصع لهأ ُقفأ

 .143(2) هنس "دادغب"ب ّقوُتو (۱۱۳)

 ٌثيحب اهريرحتو ءاهييذهتو ءاهجيقنتو «عورفلا طابنتسا يف َداَّر :يأ 4ّربتو :هلوق# 3
 «"فسوي يبأ"و "ةفينح يبأ”ٌذيملت ٌينابيَشلا "نسحلا نب ٌدَمحم'ٌمامإلا" رخآ ءيش ىلإ تحت مل

 لهآ نع "ٌنزملا" ٌلجر َلأَس هّنأ !َيِوُر «هتماَبو هِيَماَقَف ىلع ٌعَمجملا «َنامعَّنلا بهذملا ُرْر
 مهغعبْنَأ :لاق ؟"فسوي وبأ" ف :لاق ءمهُدّيَس :لاقف ؟"ةفينح يبأ" يف لوقت ام :ٌلاقف «قارعلا

 مهّدَحَأ :لاق 79"رفز" ف :لاق ءاًعيرفت مهرثكأ :لاق ؛”نسحلا نب دمحم" ف :لاق «ثيدحلل

 ىلع اهب زيت يتلا تافصلا يف رشع يناثلا لصفلا ء۲ :ص ؛"مظعألا مامإلا بقانم يف ناسحلا تاريخا" )١(

 يكملا 'يمتيهلا رجح نبا"ب فورعملا نيدلا باهش يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل يهو ؛هدعب نم
 .(7174 ١/ :"مالعألا" 14١ :ص ."ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةينّسلا تاقيلعتلا) .(.ه۹۷ ٤ :ت) يعفاشلا

 دمحأ نب تباث نب يلع نب دمحأ ركب يبأل ءبوقعي همسا نم ركذ ؛ءايلا باب «154/15 :"دادغب خيرات" (؟)

 تايقو" 77 /14 :"ءالبنلا مالعأ ريس") .(ه4717“ :ت) "يدادغبلا بيطخلا"ب فورعملا يدهم نب

 .(۲۸۸ /۱ :"نونظلا فشک" 728/1١ :"بهذلا تارّدش" :47 ١/ :"نايعألا

 :"دعس نبا تاقبط" 548/1١4 :"دادغب خيرات" ٥۳١ /۸ :"ءالبنلا مالعأ ريس") :هتجرتل رظنا ()

 .(يرثوكلل يضاقلا فسوي يبأ مامإلا ةريس يف يضاقتلا نسح. 511 / :"ةّيضحلا رهاوججلا" "8

 :"دادغب خيرات") :رظنا «خلإ ةلأسم لجر هيلع فقوف «ينزملا دنع تنك لاقف ءنيساي نب رفعج هاور (4)

 قيلعتلا" .فلألاو فاقلا باب «فاقلا فرح ۲۹ ٠١/ :يناعَمّسلل "باسنألا" «ءاحلا فرح ۴ ۲

 .(ةرشاعلا ةدئافلا ءةمدقملا ء١٠١١ ١/ :يونكللا يحلا دبعل "دمح اطوم ىيلع دجمملا

 :تا) ةفينح يبأ باحصأ نم ميمت نم .يرصبلا يريئعلا ملسم نب سيق نب ليذهلا نب رقز ليذهلا وبأ (5)

 ء1٦۹٤ :ص «"فراعملا' ۸ /۸ :"ءالبثلا مالعأ ريس" ۱۷ /۲ :"نایعألا تایفو") .(ه۸

 ۲١۷(. /۲ :"ةّيضملا رهارجلا"
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 . )1۸٩( ةنس "!يّرلاب ٍَوُثو )١77( ةنس َدِلَو ءاًسايق هوو

 نم "فسوي يبأ" نيِجَع نم هّرَيَح يذلا "دمحم" ربح :يأ َعضلاب هرب ْنِم :هلوق»
 :لوقي "يعفاشلا' توس :لاق “٠ عيبزلا" نع "””ُبيطخلا" ىَوَر اَذِلو «"ةفينح يبأ" نْيِحَط
 .هّقفلا هل فو نع" ةفينح وبأ" ناك ءهقفلا يف "ةفينح يأ" ىلع ّلايع سانلا

 ءهلبق بيترتلا فالخب رظتلا اذه بيترتو (“طيسبلا رحب ْنِم :يآ €لاقف :هلوق 1

 ها هنم طو
 ."دّمحع' :يأ «هملع :هلوقط ["41]
 ْتيُكُس ثفيلآت بهذملا يف ْتَنّلَأ دقو ©"ريبكلا"و "ريغّصلا"4نيعواجلاك :هّلوقل 1

 هتياور ْنِم وهف "ريغّصلا"ب َفِصَو "دمحم" ل ٍفيلأت لك «نيعبرأ نع ٌفْوْنَي ام ٌقوف "عماجلا"ب

 هكاوفلا ةريثك ندملا مالعأو دالبلا تاهمأ نم ةروهشم ةنيدم -هيناث ديدشتو هلو حتفب- :ّيَرلا (1)
 .ناهفصأ نم ربكأ تناك اهنإ :يرْخطصإلا لاق «ءانبلا ةميدق تارمثلاو ةالغلا ةرفاو تاريخلاو
 ۴۷١(. :ص «"دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" 2317/7 :"نادلبلا مجعم”)

 ةفينح يبأ مامإلا بقانم" 207 /9 :"مّظتنملا") :ينابْيَّشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةمجرتل رظنا (؟)
 .(7 419/1 :"تايقولاب يناولا" «507//؟ :"بهذلا تارّدَش" ۰۷۹ :يبهذلل "هیبحاصو

 ةفينح وبأ تباث نب نابعنلا «نايعنلا همسا نم ركذ «نونلا باب ۳٤١-٤٦ /۱۳ :"هخنرات" يف (

 .ةفينح يآ هقف يف ليق ام «يميتلا

 .يعفاشلا نع ىيجب نب ةّلَمرَح قيرط نم هجرخأ دقف "ةقفلا هل هُو نم ةفينح وبأ ناك“ :هلوق امأو
 يعفاشلا مامإلا بحاص ءيرصملا نّدؤملا يدارملا لماك نب رابجلا دبع نب ناميلس نب عيبرلا دمحم وبأ (5)

 بذ" ء١١۳٠ /۲ :"يكبّسلا تاقبط" ۲۹۱ /۲ :'نایعألا تايفو") .(ه۲۷۰ :ت) هبتک رثکآ يوارو

 .(0۸۷ ١۲/ :"ءالبنلا مالعآ ريس" ٠۲٤١ /۳ :"بیذهتلا

 .نيترم نلعاف نلعفتسم «نلعاف نلعفتسم وهو «برعلاب ةصتخملا روحبلا نم رحب وه :طيسبلا ()
 مسقلا ء۳۳ :ص «"مولعلا حاتفم" «ءابلا فرح 2777“ ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحطصا فاشك")
 .(طيسبلا باب ؛يناثلا لصفلا «يناعملا ملع نم ضرغلا ةمتت نم لوألا نفلا .ثلاثلا

 يبأ دهتجملا مامإلل امهالك «ةياورلا رهاظ بتك نم «ةيفتحلا عورف يف "ريبكلا عماجلا"و "ريغصلا عماجلا" (7)
 مكال/١ فكل ١/ :"نونظلا فشك" .(ه1849١ :ت) يفنحلا ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع

 .(176 119 :ص «ينايثعلا يقت دمحم يتفملل "هبادآو ءاتفإلا لوصأ" ١٦۳ :ص ءةيهبلا دئاوفلا"
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 . "طط" ةطساو الب "مامإلا" نع هتياورف "ريبكلا"ب َففِصُو امو «'مامإلا" نع "فسوي يبأ" نع

 "رمح" بك يه ًةسمخلا ّبتكلا هذه ّنأل ؛"رّيّسلا"ب اًهادبإ ىلوألا (رداوتلاو :هلوق»
 ٌةرتاوتم هنع ٌةتباث يهف «تاقّثلا ةياورب هنع ْتَيوُر اهتأل ؛"ةياوّرلا رهاظ"و ""لوصألا"ب اسما

 "فسويوبأ"و "ةفينح وبأ" مهو «بهذملا باحصأ نع ٌةيورملا لئاسملا اهيفو ٌةروهشم وأ

 "٠ تايناسيكلا"ك "مح "ل رخأ بتك يف مهنع ٌةّيورم ٌلئاسم يهف ”رداوُتلا" اّمأو "دمحم"و

 E O ا ,0"تايناجرجلا"و «(9"تاّينوراحلا"و

 .ةمدقملا ء١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 :ةلوقملا يف يتأيس ايف -هللا هحر- نيدباع نبا هب حرص ايك هانتبثأ ام باوصلاو «"لصألا" :خسنلا يف (؟)

 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا"و ء١٠١٠ ١/ :"نونظلا فشك" :رظناو) «"ةرهاظلا تاياورلا يف" :هلوق 1

 (ةمدقملا ۷ /۱ "ف" .( ١١

 ناريلس اهاور لئاسم يهو «_فاكلا حتفب_ يناسيك وأ ناسيك ىلإ ةبسن ؛"ةيناسيك" عمج :تاّيتاسيكلا (۳)

 ةيشاح" «ءايلا عم فاكلا ؛فاكلا باب 277 /7 :"برعملا بيترت يف برغملا") .يناسيكلا بيعش نب

 باتك 2007/١ :"ةيادلا حرش ةيانبلا" «ةمدقملا ٠١ :ص ؛"حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا

 .(مميتلا باب «تاراهطلا

 مل نإو ءاشعلا ةّيضرف يف قحلا ةروظان") .يناسيكلا ناهيلس نب بيعش اهاور لئاسم يه :مهضعب لاقو

 لخدملا" تاياورلا لاوحآ ليصفت «يناثلا بلطملا 1۷١ :ص «يناجّرلا نيدلا باهشل "قفشلا بغي

 مامإلا ةمجرت ءثلاثلا بلطملا ۸١ :ص «باهولا دبع دّمحم ةعمج يلعل "ةيهقفلا بهاذملا ةسارد ىلإ

 .(نسحلا نب دمحم

 يهو .ناسيكب اهعمج :اولاقو :«(تايناسيكلا) شماوهلا ضعب يف دجوي دقو" :هداز ىربك شاط لاقو

 :"ةداعسلا حاتفم") ."نايك ىّمسي لجرل اهعمج (تاينايكلا) حيحصلاو «حيحص ريغ اذه نكل «ةدلب

 .(ةعباسلا ةبعشلا ةسداسلا ةحودلا ۷ ۲

 نسحلا نيدمحم مامإلا اهعمج لئاسم يهو ؛ديشرلا نوراه ىلإ ةبسن :"ةينوراه" عمج :تاينوراملا (5)

 «ةعباسلا ةبعشلا ءةسداسلا ةحودلا ء۷١۲۳ /۲ :"ةداعسلا حاتفم") .نوراه ىّمسي لجرل ينابيشلا

 .(لئاسملا تاقبط ۲۳ :ص «(يتفملا بدأ) "هقفلا دعاوق"

 يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .ديشرلا نوراه نمز يف نسحلا نب دمحم اهعمج لئاسم يه وأ

 .(ءاظلا لصف 2544 :ص «"تايلكلا" «ةمدقملا ء١٠ :ص «"حالفلا

 نسحلا نب دمحم مامإلا اهعج لئاسم يهو «"ناجرج" ىلإ ةبسن :"ةيناجرج" عمج :تايناجرجلا (0)
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 خياشملا اهنع َلِعُس «ةلزلوتلا لئاسم وهو ثلاث ٌمسق َيِقَبو ,ىلوألا نود يهو ؛'7"تاّيقّرلا"و 4 و ا عاب ها ع نس - اللا را وسم سول

 :ٌتْلَقف ٠ كلذ تم دقو ءاجيرخت اهيف اوتفأف ءاّضن اهنف اودع مو ءبحذملا يف نودهتجملا

(1) 

00 

002 

 ْتَّوَح مهنع ٍتباث لکل انس GE 5 او راغ کو

 ٌناعتلا بهذملااهيفررح نايتلاد عاام

 'ريغضلاو 'يبكلايشلااو  "يبجكلا'و"ريغصلا ماجا"
 طوب ضملا دن ّسلاب تّرتاوت "طوسبملا" عم "تادايزلا" مث

 رهاظ ُديغ بّشُكلا يف اهدانسإ "رداوتلا' ٌلئاسمهلاذك

 ىلع يواطحطلا ةيشاح «ةعباسلا ةبعشلا «ةسداسلا ةحودلا «۲۳۷ /۲ :"ةداعسلا حاتفم") .ناجرجب

 .(ةمدقملا ء١٠ :ص «"حالفلا يقارم

 باب 0۸1 ١/ :"نونظلا فشك") .نسحلا نب دمحم نع يناجر ا حلاص نب يلع اهاور لئاسم يه و

 .(تاياورلا لاوحأ ليصفت ءيناثلا بلطملا ء175 :ص «"قحلا ةروظان" ميجلا

 .نييناجرجلا باحصأ دحأ هنع اهاورو «ناجرجب اهعمج -هللا هحر- ينابيشلا نوكي نأ نكميو
 «عبارلا لصفلا ؛لوألا بابلا 08/١" :بيقنلا نيدلا ريصن دمحم نب دمحأل "يفنحلا بهذملا”

 .(لوألا عرفلا «يناثلا بلطملا .ثلاثلا ثحبملا

 لئاسم يهو «عضوم مسا "ةقر" ىلإ ةبسن :-فاقلا ديدشتو ةلمهملا ءارلا حتفب- "ةّيقر عج :تابقّرلا

 .اهيلع اًيضاق -هللا همحر ديشرلا نوراه عم اهدرو نيح ؛"ةقر"ب نيسحلا نب دمحم مامإلا اهعمج

 :ةيادحلا حرش ةيانبلا" :فاقلا عم ءارلا ؛ةلمهملا ءارلا باب ؛3" 47 ١/ :ص «"برعملا بيترت يف برغملا")

 لاوحأ ليصفت «يناثلا بلطملا ءال4 :ص ؛"قحلا ةروظان" ءمميتلا باب «ةراهطلا باتك ١/00

 411/1١« :"نوئظلا فشك") .ةقرلا يف نسحلا نب دمحم نع ةعامس نبا اهاور لئاسم يه وأ (تاياورلا

 دمحم مامإلا ةمجرت «ثلاثلا بلطملا 86 :ص «"ةيهقفلا بهاذملا ةسارد ىلإ لخدملا" «ةلمهملا ءارلا باب

 .ىفخي ال اهك :نيريسفتلا نيب تافانم ال :لوقن .(نسحلا نب
 .تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا لئاسم ؛,/8 :ص «"يتفملا مسر دوقع حرش" :يف

 ."تيٌمُس اًضيأ لوصألابو انس تنأ تاياورلا رهاظ بتكو" :"يتفملا مسر دوقع حرش" خسن رثكأ يف
 راد :ط ء١٤ ١/ :(يتفملا مسر دوقع ب ةاهسملا ةموظنلا حرش) "نيدباع نبا لئاسر ةعومجم) :رظنا

 ايتوم ةيبرع ةيمالسإ ةعماج :ط ء١٤ :ص «"يتفلا مسر دوقع حرش" «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا

 «تاقبط ثالث ىلع ةيفتحلا لئاسم ۰۷۸ :ص «"يتفلا مسر دوقع حرش'و ءدنملا «لابوهب كراب

 .(دنبويد ءىبد كب ايركز :ط ؛يولؤاتلا فسوي دمحم يتفملا :حيحصتب
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 لئالدلاب ٌمايشألا اهّجّوَت "لزاوٌتلا" ٌلئاسم اهّدعيو

 ."0ةمّدقملا ٌرخآ كلذ طسب يتأيسو

 ريسلا" نأ» :"يسخرتلا" ل "ريبكلا ريّسلا حرش" نع "”َيميمتلا تاقبط" ينو

 َمَقَو "ريغَصلا َريِسلا" نأ هْبْيَس ناكو ءهقفلا يف "دمحم" هْفََّص بفينصت ٌرخآ "ريبكلا

 ال هْنإف ؛بابلا اذه يف فينصتلاو قارعلا لهأل ام :لاقف ءماَّشلا لهأ مامإ 9" تعا زوألا"ِديِب

 ام الول :لاق "ّيعازوألا" هيف َرَظَن اَل هنأ يكف ؛"ريبكلا"َفْنَصف "اًدّمحم ٌدّمحم'َمَلَبف ءريسلاب مهل ّمْلِع

 e ىلاعت هللا ْنِإو «ّملعلا ٌعَِضَيهّنِإ :ُْلعل ثيداحألا نو كش مم

 نيّتس يف بّتكُي نأ "ٌدَمحم'َرَمأ مث [/5 :فسوي] (ٌميِلَع ِمْلِع ىذ لك َقْوَفَو) ىلاعت هللا ّقَدَص

 0 هبجعأف ,©!ةفيلخلا ىلإ لحي نأو ءارتفد

 ْنكي مل لئاسم ىلع َمّلَّطاو «ًةهاقف َداَدزا :يأ 4اًهيقف "ّيعفاَشلا" راَص هِبَسِبف :هلوق# [* ؛]

 هللا يضر - "ّيعفاّشلا" ف اّلِإو ؛لئاسملا جارختسا ةرثك يف َعَدْبأ 78-5 ناف هيلع اعلم
 يل ن لطم داهتجالا ٌداَفَتْسُي فيكو «"دادغب" ىلإ هِدوُرُو لبق دهتجم يقف - هنع ىلاعت

 .©0"م" هَهاَأ كلذك

 ."ةرهاظلا تاياورلا يف" :ةلوق ,[471/] :مقر ةلوقملا )١(

 :ق ءاهيف لقنلا اندجوف ءاهنم ةيطخلا ةخسنلا انعجارف ءانيديأ نيب يذلا عوبطملا مسقلا يف سيل (؟)

 .ميلا فرح ب 7/54

 يسخّرّسلا ةمثألا سمش ؛لهس يبأ نب دمحأ نب دمح ركب يأل ءةمدقملا «4 ١/ :"ريبكلا ريسلا حرش" (0)

 ١88(. :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا" ء١ ١14 /؟ :"نونظلا فشك") .(ه 447" :ت)

 روهشملا بهذملا بحاصو ماشلا لهأ مامإ «يعازوألا دم نب ورمع نب نمحرلا دبع ورمع وبأ (4)
 نبا خيرات ۳۹ /۲ :ةرهازلا موجنلا ء۲۷ /۳ :نایعألا تایفو) ٥۱٥۷( :ت) ةيعازوألا هيلإ بسني

 ١١/ ٤۳ ٤(. :ةياهنلاو ةيادبلا ء١۷٤۱ ٠١/ :ركاسع

 «يشرقلا «يسابعلا روصنملا هللا دبع نب يدهملا دمحم نب ديشرلا نوراه_رفعج وبأ وأ_ دمحم وبأ وه (0)

 ةيادبلا «4/17 :دادغب خيرات) (01817 :ت) سابعلا ينب ءافلخ سماخو نينمؤملا ريمآ «يمشاهلا

 .(441 /7 :"يبوقعيلا خيرات" ءا/ © :ص ءينارمعلا نبال ءافلخلا خيرات يف ءابنإلا ۲۷ ۱٤/ :ةياهنلاو

 .ةمدقملا هب /4 :ق :"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (7)
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 لاق Hi "ّيعفاشلا" نع يورو دق ایک هيف مالكلا «اًهيقف ترص ام هللاو :هلوق# [؟عه]

 :لاقو «""هابتك رعب َرْفو "نسحلا نبا" ملع ْنِم ٌتَْمعه ءاَضيأ
 .76"نسحلا نب دمحم" هقفلا ين لع سالا ُنَمأ»

 ؟كب هللا َلَعَف ام :ُهَل تْلُقَف مانَمْلا يف اَدمَحُم تْنَأَر :0ءاَجَر يبَأ ْنْب ٌليِعاَمْسإ َلاَقَو

 تْلُقَف كيف َملِعْلا اَذَه تْلَعَج ام كَبِّذَعُأ ْنأ تْدَرَأ ْوَل :َلاَق م يل رفع :لاَقَف

 كاد «تاهْيَه :لاَق ؟ةّقيبح وُبَأَف :تلُق ٍنيَتَجَرَدِب اَنَقْوَف :َلاَق ؟َفْسوُي وأ َنَْأف :ُهل

 اسم جَو ةََس َنيِعَبزَأ ٍءاَسِعْلا ٍءوطؤب ٌرْجَفْلا ىَّلَص ذَقَو فيك .َنيْلِع ىلغأ يف

00) 

000 

0022 

(£) 

 ةريخألا هبُجَح ينو .ةروهشم هةم تو قرم هلام ماما يف ةر ىآزو ٌدجَح َنيِسْمْخَو
 ْعَّضَوَو قْمُيْلا هِلْجِر ىَلَع نْيدوُمَعْلا َنْيَب َماَقَف اليل لوح لاب ةع ةبَجَح َنَدأتْسا

 هيج ىَلَع ماف م َدَجَسَو عكر م ٍنارُقْلا فطن ْمَكَح قَح اَهرْهَظ ىَلَع ىَرُْمْلا

 .ةقباسلا ةلوقملا يف
 :"ركاسع نبا خيرات") :رظنا .يعفاشلا مامإلا نع مالس نب مساقلا ديبع يبأ نع ةلوقملا هذه ْتّلَقُ

 دمح هللا دبع يبأ رابخأ 2178 :ص ؛يرميصلل "هباحصأو ةفينح يأ رابخأ" ءميملا فرح 795١

 .(نسحلا نب
 :رظنا ."يتخب لمح" وأ "يتخب رقو" :هظفلو ؛يعفاشلا مامإلا نع ناييلس نب عيبرلا نع اًضيأو

 :ص ؛متاح يبأ نبال "هبقاثمو يعفاشلا بادآ" ءءاحلا فرح ءدمحم باي ۵٦٦ /۲ :"دادغب خیرات")

 فرح ءالا7/14) :"هخيرات" يف نيتياورلا يبهذلا ركذو .(ملعلا هذخأ ءدبو يعفاشلا ةدالو باب 5

 متاح يبأ نبا هاور .حيحص يتخب رقو نسحلا نب دمحم نع تلمح :يعفاشلا لوق نكل" :لاقو (ميملا

 ."يعفاشلا نع عيبرلا نع

 نايفس نب دامح نع (ءاملا فرح ءدصخ باي ,7//071) "هخيرات" يف يدادغبلا بيطخلا هلقن

 .يعفاشلا نع ينزملا نع
 دمحم هللا دبع يبأ رابخأ 2177“ :ص) :يرميصلل "ةفينح يبأ رابخأ" يف يذلاو ءاهعيمج خسنلا يف اذك
 تامانملا نمو «ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت 207 :ص) :يبهذلل "هيبحاصو ةفينح يبأ بقانم"و (نسحلا نب

 نومأملا مايأ دادغبب ءاضقلا يلو «يناسارثلا ءاجر يبأ نب دمحم وه "ءاجر يبأ نب دمحم"و (هل ةرشبملا

 :"ةيضملا رهاوجلا" ٤١/١ :دادغب خيرات" ۲۸۹/۳ :عیکول "ةاضقلا رابخأ") .(هاهال :ت)

 .( هال /7 :"تايفولاي يناولا" ء١ 6 5 ۳



 هر ینو یگ َمّلَس اًمَلَق َنآْرُقْلا َمَكَح ٌَح اَهرْهَظ ىَلَع َيْمُيْلا عَضَوَو ىَرْسُيلا

 كيَقِرْعَم ّقَح كْفَرَع نِكل ,كِيَداَبِع ّقَح ُفيِعصلا ُدْبَعْلا اًذَه َكَدَبَع ام يِلِإ :َلاَقَو
SE FOSةَقيِنَح اَبأ اي 0  

 كَعَبلا ْنَمِلَو كل اَنْرَفَغ دقو ةَمْدلا َتْئَسْحَأف اَنَكْمَدَحَو ٍةَفِرْعَمْلا ّقَح اَنَعْفَرَع ْدَق

 .ةَماَيِْلا ِمَْي ىلإ كيهذَم ىَلَع ناگ نم

 . "زم" فسوي يآ" نعو ىّنع هئاكم َدْعَب :يأ «لعف مسا €تاهيه :هلوق 3
 :يأ نجلا يف ناكم ىلعأ يف وه :يأ ءةّنجلا ىلعأل مسا 4نيّيَلع ىلعأ يف :هلوق» ۷
 وحنب ٌءاعّدلا اًمأو ءاعطق ةجرد هنم عفرأ ةباحّصلاو ةايبنألا ّنأل ؛اقلطم ال امهيلإ ةبسنلاب

 هلوق هنمو «ةلزملاو ةجرّدلا يف ال ةسناؤملاو عامتجالا يف داراق «نّێبنلا عم ينّلَعجا»

 [59 :ءاسنلا] "!(َنيِقيِدِصلَاَو َنكَيِبَتلأ َنِم مِهْيَلَع هللا َمعْنَأ َنيِذَل َعَم َكيِتَلْوََف)ىلاعت

 ."ط" «خلإ

 َناكملا اذه ىَطْعُي ال فيك :يأ «يفّثلا ىنعمب ّيراكنإ ٌماهفتسا )فيك :هّلوق»
 "ر ىلعألا

 مجنلا"ظفاحلا اهَرَكَذ ةروهتتم ةف ماتا يف ىلاعت هب ر هتيؤرل :يأ «اهو :هلوق# ]ء۹[

 ق د د

 .ةمدقملا ١/ ١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 ء١۱۷٠ ٠١/ :يزارلا ريسفت" ء١۷ ىلإ 19 :تايآلا ءءاسنلا ةروس ۲۷۲ ٥/ :"يِْطرَقْلا ريسفت") :رظنا (؟)
 ۷١(. ىلإ 1۹ :تايآلا ءاسلا ةروس

 .ريسي فرصتب «ةمدقملا ١/ ٠٠١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 .ةمدقملا ١/ ١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٤(

 دئاوفلا ءآ /۸۳ _ ب /۸۲ :ق ء(جارعملا باتك) "جارعملا و ءارسإلا ىلع مالكلاب جاهتبالا" :هباتک يف ()

 ةاجانملاو ةيؤرلا نم عقو ام ىلع مالكلا يف نورشعلاو عساتلا هجولا ءجارعملاو ءارسإلا ةصقب ةقلعتملا

 .بابحألا عومجم بحاص نع ًالقن :مالكلاو
 مجن «يرصملا مث «يردنكسلا ءيطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم بهاوملا وبأ وه :'"يِطْيَقلا مجنلا"و

 5 بكاوكلا ٠١/ ٠۹١ :بهذلا تارّدَش) (كلذ ريغ :ليقو 0484 :ت) يعفاشلا نيدلا
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 ؟ةمايقلا موي هباذع نم ٌقئالخلا وُجْنَي مي :هئلأسأل ةئاملا َءامت هتيأر نإ :يسفن يف ٌتْلَقف فرم

 ْتَسَّدَقَتو كؤانث ٌلَجو كراج رع ٌبر اي :ٌتلقف «ىلاعتو هتاحبس هتيأرف :لاق

 ةادغلا دعب لاق ْنَم :ىلاعتو هناحبس لاقف ؟كياذَع ْنِم ةمايقلا َموي كذابع وجني مب كۇاسأ

 عفار احبس «دَّمَصلا درفلا ناحبس «دحألا ٍدحاولا ٌناحبس ءدبألا ّيدبألا ٌناحبس :ّيئعلاو

 مهاّصخاف ٌقلخلا َقَلَخ ْنَم ّناحبس هَدَمَج ٍءام ىلع ضرألا طَسَب ْنَم ّناحبس ءِدَمَع ريغب ءامّسلا
 الو ًةبحاص ْذِخَتَي ل يذلا نا حا "لفت نم سني ملو «ٌقزدلا َمَسَق ْنَم ناحبس دع

 ."0ط" ..ها .«يباذع ْنِم اَجَن « ٌّدحأ اًوفك هل ْنُكَي لو ْدَلْوُي مو ْدِلَي ل يذلا ّناحبس ءدلو
 ٍةَحِصل :يأ 27م" .ها .ةّئَسلل ٌفلاخت اذه نأ هيف 4خلإ ىنميلا هِلْجِر ىلع :هلوق# [00]

 ٍبضَت ْنِم ٌلضفأ هّنإف ؛حُوارَتلا ىلع هِلْمَحِب ”يلالنرّكلا"َباجأو .هنع يهْنلا يف ثيدحلا
 عم :يأ «ىرخأ ٌةّرم ىرخألا ىلعو رم مكب ىلع يلصملا َدِمَتْعَي نأ :حوارتلا ريسفتو «نيمدقلا

(1) 

(7) 

(2 

(£) 

 .(5/5 :مالعألا ۸۳ /۳ :نیفلؤملا مجعم 1 /۳
 .(ةمدقملا 17١/١ :"ف") ."م"و "ب" يف سيل (هلضف نم)

 .فرصتب «ةمدقملا 56*23 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 .ةمدقملا هب /4 :ق «"ردلا ىلع يبلحلا ةيشاح"

 ءاهناكرأو ةالصلا طورش باب :ةالصلا باتك ء777 :ص .؛"حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم" يف

 :ت) يفنحلا يالتا يرصملا يلع نب راع نب نسح صالخإلا أل وهو ءاهننس يف لصف

 تاقيلعتلا" 07/0 ١/ :"نيفلؤملا مجعم" ۲٠۸/١ :"مالعألا" ۳۸ /۲ :"رثألا ةصالخ") .(ه ۹

 .(0۸ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةيِنَّسلا

 ةرخآآلا ىلعو هرم مق ىلع ديوتعُي نأ حوارتلا ريسفتو «نيمدقلا بصن نم لضفأ حوارتلاو" :هترابعو

 .مايقلا لوطل نكمأو ٌرسيأ هنأل ؛ةّرم

 اذه" :"راتخملا ردلا" ىلع هتيشاح يف اذكو فيرشلا ديسلا نع ًالقن هيلع هتيشاح يف يواطحطلا لاق مث

 هيمدق ىدحإ ىلع اًفقاو نآرقلا عيمجب نيتعكر ىلصف «ةبعكلا لشد نيح مامإلا نع لقن ام لمحم وه
 حرش حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح") :رظنا .ىرخألا همدق ىلع ةيناثلا يفو ىلوألا ةعكرلا يف

 ةيشاح"و ءاهنئس يف لصف ءاهاكرأو ةالصلا طورش باب «ةالصلا باتك 777“ :ص ؛"حاضيإلا رون

 .(ةمدقملا 1/١" :"راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا
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 ىلع ىرسيلا َمَضَوَو» هلوق "هديب نكل ءامهادحإ عفر ٍنودب ضرألا ىلع نيمدقلا عْضَو
 .27"ط" هداَقأ "7 «خلإ اهرهظ

 ةهاركلا ىفن كلذ يف ٌنسح ٌِدِصْفَم - هنع ىلاعت هللا يضر - 'مامإلا" ل :ُلاَقُي دقو
 ّمث ٌقمارك الف َلّلدتلا َدَصَق اذإ نكل «هسأر نع اًرساح ُلِجَرلا لَّصُي نأ ُهَرْكُي :اولاق امك هتع
 نوكي نأ ٍديعبب سيلو .هسفنل ٌةدهاجم كلذ ّلَعَف امّْنإ :لاقف .كلذب َباَجأ ءاملعلا ّضعب ٌتيأر

 .«ها .ةهاركلل اًعنام هّعوشخ هنم لكي ل نم كلذب سمّتلا ةَدَماجم ضرغ

 ُقْيِلَت يتلا ِةَقحلا كِيدابع :يأ ءفوصوملل ةفّضلا ٍةفاضإ ْنِم 4؟كيدابع ٌّقح :هلوقطظ "3
 ."7"ط" هِعْسْو يف ام ٍرْدَقِب يه لب «َكِلاَلَجب
 نم أَسَت ةدابعلا لح هّيدابع مدع نأ ْنِم ُمّهَوَُي ام ىلع كاردتسا «كقَرَع نكل :هّلوق "3
 هِتَدَهاَشُم َماَوَد هقاقحتساو ءهدجمو هئايربك ىلع ِةّلاَذلا هتافصب ِهَقَرَع هنأ ُدارملاو «ةفرعملا مدع

 . "زر" تاكْيِحَتْسملا نم هّنإف ؛تافّصلاو تالا نك َةفرْعَم ٌدارملا ٌسيلو هِتيقاَرُمو

 ةمدخلا ّناصقن ٍطْعَأ :يأ «هل ُتَْمَو :ُلاَقُي ةيطعلا يهو :ةبحلا ّنِم 4ْبَهَف :هلوق» [ 1

 .انييحُه انكيسُم ْبَه :يف امك ءاذهب اذه ْعُفَش :يأ «ةفرعملا ٍلامكل

 رماوألا نم كُداهتجا هيلإ ىٌَدَأ اهيف وأ «ةفرعملاو ةمدخملا يف :يأ «كَحَبَتا نملو :هّلوق# ["54]

 .ديلقتلا دّرَجُمب ال اهنع ْغزَي لو ءيهاوتلاو

 .«كعبتا» ب وأ ءةَماّتلا ؟ناك» ب ٌقّلعتم «ةمايقلا موي ىلإ :هلوق# [" 1

 .(ةمدقملا 71١/1١ ١. :"ف") ."أ" نم طقاس (هدعبي نكل) ىلإ (ىرخأ) نم )١(

 بحاص وهو مهضعبو ءرهظلاب ريبعتلا لامتحالا اذه دعبيو :ٌتلق" :اذكه يواطحطلا ةرابع ماتو (۲)

 ريغب هوركم هنأل ؛ضئارفلا يف ةدحاو لجر ىلع فقوي ال هنأ "يونعملا ءايضلا" نع لقن "رارسألا ةرد"

 فها "زوجيف لفاونلا يف امأ رذع

 .ةمدقملا 25/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 لبقتسم يلصملا ىشم عورف ءاهيف هركيو ةالصلا دسفي ام باب «ةالصلا باتك يف ةطوسبم ةلئسملا رظنا (4)
 .'للدتلل هب سأب الو" :هلوق ؛هتالص دسفت له ةلبقلا

 .ةمدقملا 27/1١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (0)

 .ةمدقملا 5/1١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (5)
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 E قداقإلاب تلخ ام TT :ةقيبح يبأل يقو
 ل نأ وجر هللا َنْيَب نيبو ت هيب ةفيبَح 4 ٌلَعَج ْنَم 00 ن رفا لاق . ةداقيْسالا

 :هيف َلاَقَو .َفاَكي
 نمخُرلا اًضر يف ٍةَماَيِقْلا ْمْوَي هتْذَدْعَأ اَم ِتاَرْيَخلا ْنِم نم يح
 ا ل عا مف ىرولا رخ حش َي ا نیو

 يتمُأ نم ٍلجَر رخ 6او يب َرَخَْفا ويل نإ» - ُماَلسلاَو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع - ُهْنَعَو
 لا عسا

 اَمْعَن هسا
 «ينمأ خار وه :ةقبيخ وُ هيك ُناَمْع

[Yo]لاف عن فسوب يأ" نع رابعلا هذه "ميلعتلا" يف َرَكد "04" ةفينح يب" ل ليِقو :هلوق»  

 "دهب اب ملعلا ٌتْكَرْذأ اهَّنِإ :لاق ؟ملعلا تكردأ مي :- هنع ىلاعت هللا يضر - "ةفيثح يبأ"ل ليق

 .")"'ط" يِمْلِع َداَدْزاَف لل ٌذمحلا :ٌتلق «ةمكحو وقف ىلع ُتْفَقَوو ٌتْمِهَق امّلكو ءركّشلاو

(1) 

(0 

 يف يميمتلا ركذ" :ةدايز _هتدّوسم هللا همحر نيدباع نبا اهيلع بتك يتلا "ردلا" ةخسن _ "د" "يف"
 :يأرلا لهأ خيش ؛ «يِزْجَشلا ديعسلا يبأ ليلخلا ةمجرت يف 'ةينّسلا تاقبطلا"

 اًديِسُم ثيداحألا لقن يف َنايفسو ٌةودق هقفلا يف نامعنلا يل ٌلعجاس

 تضر اار ا يتديقع نع ينينعُي ملام كرت يفو
 ادكوب اشرد قيتستلاب ةردعو مصاع ةءاربق نسم يسرد لعجأو

 اسوم ف ءاش نمف يبهذمو ينيد وهو يداقتعا اذهف

 (ةمدقملا «177 1١/ :"ف") .(ءاخلا فرح ءال 107 /“ :"ةينّشلا تاقبطلا") :رظنا

 ناهري وأ - نيدلا ناهريل وه «هبيترتو هردقو قبّسلا ةيادب يف :لصف ٠۳۹٤١ :ص :"ملعتملا ميلعت"

 :"نونظلا فشك") ."ةيادهل" بحاص ةذمالت نم (ه١٠1 :ت) يفنحلا يجونرزلا -مالسإلا

 مجيعم" 26 4 :ص :"ةيهبلا دئاوفلا" «17" ١/ :"نيفراعلا ةيده" 354 /4 :"ةيضملا رهاوجلا" 46

 (ه491* لبق اًيح ناك :هيفو «5 786 ١/ :"نيفلؤملا

 "ملعتملا ميلعت") :رظنا ."ركشلاو دمحلاب" ٍةَّدَع خسن يف "ملعتملا ميلعت" ةرابعو ءاهعيمج خسنلا يف اذك (۳)

(£) 

 راد :ط «هبیترتو هردقو قبّسلا ةيادب يف لصف ٥ :ص ؛نادمح ريذنو يميخلا دمحم حالص :قيقحتب

 دنبويد .داحتالا ةيتكم :ط ء۹٦ :ص «يمساقلا قاّررلا دبع دمحم :قيلعتيو «نانبل «توريب «ريثك نبا

 :ط ۰۱١۷ :ص «ينابق تاورم :قيقحتبو «ناتسكاب «يئتارك «ىرشبلا ةبتكم ؛ط ء١٤ :صو «ءدنهلا

 .(قشمد «توريب «يمالسإلا بتكملا

 .راصتخاب "5/1 :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"
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[ov]تعتتماو ٌتْفِنَأ :يأ ٌتْفَكْدَيْسا امو :هلوق# . 

 رسب" مادک نب رعسو" :ةدعتم عضاوم يف هثيأر يذلا 4"مادك نب رفاسم" :هلوق» 1
 .لاّذدلاب "مادك"و ءامهؤأ

 داقتعالا ملاس داهتجالا ٌحيحص الاع اًمامإ َدْلَق هنأل ؟فاخي ال نأ ُتْوَجَر :هلوق# 3
 ° .«هسفنل طايتحالا يف طرق ّنوكي ال نأو» :"رعسم" مالك ٌمامتو ءاًلاس هللاي ءاماع دَّلَق ْنَمو

 هنأو نيتيبلا نيذه "”ةّيونزغلا ةمّدقملا' يف َرَكَذ نكل ؛"ٌرعْسم" :يأ «لاقو :هلوق
 ."ط" هدافأ ؛"فسوي وبأ" امهَدّشنأ

 ؛ةمايقلا مويدلو هُناّيَه :يأ ؛هّتدّدعأ ام» :هّلوق ن ا «يناك :يأ «يبسح :هلوق» 7

 .٤ام» نم ٌلدب «نيدو «ةّيببّسلل يف هو «يضَر ب وأ «هتددعأ» ب وأ «يبسح» ب ٌقّلعَتم

 يبأب ٌرْخَتْفأ اأو يب َنوُرِخَمْفَي ٍءاَيَأْلا َرِئاَس ّنإ» - ُماَلَّسلاَو ُةاَلَّصلا ِهِيَلَع - ُهْنَعَو

 حرش ٍةَمْدْقُتلا يف اذك «ينصقنُأ ْدَقَف ةّضقْنَأ ْنَمَو ينبح دَمَف ُهّبَحَأ نم ةَقيِيَح

 غو ُهّنِإ يِزْوَجْلا نبا ُلْوَقَو :يوتَْمْلا ِءاَيَضلا يف َلاَق ثلا يأ ٍةَمَدَقُم

 بيرقت") .(كلذ ريغ :ليقو ه851١ :ت) يفوكلا يرماعلا ياللا ريهظ نب مادك نب رعسم ةملس وبأ (1)
 :"مظتنملا" !cA :ص ؛"فراعملا" ا :ص ؛"ءالبنلا مالعأ ريس" OYA :ص :"”بيذهتلا

 ,( ١ ه5 8

 ببسلاو ايتفلل هس ولج ءادتبا ۲۲ :ص ءيرميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ") :اهمامتب هتلوقمل رظنا ()

 فرح ١" /7 :ينيعلا نيدلا ردبل "راثآلا يناعم لاجر يماسأ حرش يف رايخألا يناغم" «كلذ ين

 .(نيسلا اهدعب ميلا باب «ميملا

 "ةفينح يبأ بقانمب ةفيحصلا ضييبت" يف اًصيآو ءءاعدلا يت لصف ء١٠ :ص «"ةيونزغلا ةمدقملا" (۳)
 ءامسأ يف ةينجلا راثألا"و (هبقانمو فسوي يبأ يضاقلا رابخأ نم ذبن ركذ ء١۳١٠ :ص) :يطويسلل

 .(مامإلا خياشم ء147١ )1١/ :يراقلا يلع الملل "ةيفنحلا

 .ةمدقملا ۷ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)

 :ت) يفنحلا يناجنكلا نايثع نب دومحم نب نايثع نب نسح نب ليربخل ءب/567؟ :ق ؛"ةمدقتلا" (0)

 «"ثيللا يبأ ةمدقم" اهب حرش ١/ 76٠( :"نيفراعلا ةّيده" 217/45/17 :"نونظلا فشك” .(ها"

 ريغ :ليقو هالالا“ :تا يفنحلا يدنقرمسلا ثيللا وبأ ميهاربإ نب دمحم نب رصن وه "ثيللا وبأ"و

 )گ1 :ص «"'مجارتلا جات" 6 / :"نونظلا فشك") .(كلذ
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 ةفيبح يأ لذم ىتسمعو ىسوم يأ ي ناگ ' لاف هلآ یرئششا هلا دنع نن لهل
RE 

 ." اورم اَمْلَو اوُدْوَهَت اَمْل

 ْنِم ٌرْكْذَي :يأ ءلاصخلاب ُحّدَمَتلا :ٌراختفالاو ٌرخفلا «خلإ ٌرِخَتفأ انأو :هّلوقال [*7

 0 اين ديك يذلا لجرلا اذه هعابنأ نم ليج نأ هيلع ىلاعت هللا مَع

 ْنَم هقفلا نيودتو داهتجالا يف َقَّبَسو ةّمألا ّنِم صخت ال ام هَعِبَتو «نيعباتلا رثكأو ةباحّصلا

 N وفو هباحصأب مُيئاعأو «ةّمألا ّنِم هّدعب

 نب ءاقبلا يأ" يضاقلل "ّيونزغلا ةمّدقم حرش" وه#"ّيونعملا ءايضلا" :هلوق#ل [7]
 )د .ٰيکلا 1 ءايضلا

 ."يدادغبلا بيطخ-ا" نع دلقان :يأ € يزوجلا نبا" لوقو :هلوق»
 هل ّنأب دش هز ,7"ىربك شاط" ةم ةمالعلا اهَّطَسَي 4ةفلتخ يرطب ي يور هنأل :هلوق# ]1[

 .(" ضرق" :ةدام «"برعلا ناسل" "ضرق" :ةدام :"حاحصلا") .ٌدعأ مهنم قي واؤُجَرك :ُموَقلا صرفا (1)
 ءال-ا/8 ١/ :"ةيونزغلا ةمدقملا ىلع ةيونعملا ءايض وأ ' 'يونزغلا ةمدقم حرش يف يونعم ا ءايضلا" (؟)

 دمحأ نب دمحم ءاقبلا يبأل :ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ بقانم يف لصف ءملعلا بلط لضف يف لوألا بابلا
 فشك") .(هم654 :ت) يفنحلا يكملا يش ُمَرَقْلا "ءايضلا نبا'ب فورعملا نيدلا ءاهب دمحم ءايضلا نب

 دومحم نب دمحم نب دمحأل "يونزغلا ةمدقم" هب حرش :(84 /1/ :"عماللا ءوضلا" ۱۸٠١ /۲ :"نونظلا

 (ه8975 :ت) يونزغلا ديعس نب

 ركذ يف باويأ «بلاثملاو لئاضفلا باتك ءل هال-7ه 4 /؟ :"تاعوفرملا ثيداحألا نم تاعوضوملا" (۳)
 فورعملا جرفلا وبأ دمحم نب يلع نب نمحرلا دبعل يهو «يعفاشلاو ةفينح يبأ ركذ يف باب «ءصاخشألا

 خيرات" ٠٤١ /۳ :"نايعألا تايفو") .(.ه۹۷٥ :ت) يدادغبلا يميمتلا يشرقلا "يزوجلا نبا"ب

 ۳١۷(. /۳ :"مالعألا" ء٦١۱۹ /۲ :"نونظلا فشك" ۲۸۷ ٤۲/ :"مالسإلا

 ةفيتح وبأ مامإلا «تباث نب نامعنلا ءنابعنلا همسا نم ركذ ؛نونلا باب ٠١/ ٤٦١ :'دادغب خيرات" ()

 .ةفينح يبأ بقانم .بهذملا بحاص

(o)ةعباسلا ةبعشلا «ةيعرشلا مولعلا يف ةسداسلا ةحودلا عه /۲ :"ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم" » 

 ليلخ نب ىفطصم نب دمحأ ريخلا يبأل وهو ؛هريغ ىلع (ةفينح يبأ) همدقت «لوألا بلطملا «هقفلا ملع

 الدال ١/ :"مالعألا" .(ه954 :ت) يفنحلا يمورلا "هداز ىربك شاط'"ب فورعملا نيدلا ماصع

 مجعم" ٠۲١ :ص «"ةينايعنلا قئاقشلا" ء1۲٦4 ةنس ىفوتملا :هيفو 1۷٠١ /۲ :"نونظلا فشك"
 ٠۸/١(. :"نيفلؤملا
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 يف كش الو «ّيعرش مكح ُتابثإ هيلع بري ل ذإ ؛لبقيف اًميعض نوكي نأ نم ّلقأ الف ءالصأ ر
 و 3 سس عى - 2 .٠

 ضعب لاق نكل ءهمهف بقاثب ىدتهمو «هملع رونب ٌءاَضَتْسي ْحاَرِس هّنِإَف ءمامإلا يف هانعم قمح

 "0" َيبِهّذلا" ظفاحلا تاعوضوملا يف ٌرابخألا هذه هّدَع ىلع "ّيزوجلا نبا"ٌرَقأ دق هّنِإ :")ءاملعلا

 ةساثر هيلإ تهتنا نيذلا ظفاحلاو (ننالقسعلا "رجح نبا" ظفاحلاو ”٠ ّيطويسلا" ظفاحلاو

 ثيدحلا ةّمئأ اهنم اًئيش ْدِرْوُي مل مث نِمو «””يفنحلا "مساق" خيّشلا هنمز يف "ةفينح يبأ" بهذم

 "نيّدلا يبحم” ةّيفنحلا تاقبط" بحاصو «7"2”ٌيواحّطلا" ك مامإلا اذه بقانم يف اوُفَّنَص نيذا

 ..ها .ٌريثك ٌعالطا مهل ٍداقن ٍتابثأ ٍتاقث نينقتم نيرخخآو "7 يشرقلا

 بقانم يف نامّجلا دوقع" :هباتك يف مالكلاو «يعفاشلا يحلاصلا يلع نب فسوي نب دمحم ةمالعلا وه (1)

 يأ مامإلاب -ةلك- يبنلا ريشبت نم درو اهيف يناثلا بابلا ء1۹ :ص) :"نايعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا

 :"ناهعنلا ةفينح يبأ ةمجرت يف ناسحلا تاريخلا" :هباتك يف يكملا يمتيهلا رجح نباو (-ةَنَعْةَإَعيو - ةفينح

 .(-هللا هح ر- ةفيتح يبأ مامإلاب لو - يبنلا ريشبت نم درو اهيف ةثلاثلا ةمدقملا ء۱۷ :ص)

 نب نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ وه "يبهذلا"و «فلألا فرح ١/ ٠١۷ :"لادتعالا نازيم" (۲)
 تاقبط" ء١٠/154١ :"ةرهازلا موجنلا") .(ها/58 :ت) يعفاشلا يبهذلا نيدلا سمش زامياق

 (90 /1" :ةنماكلا رردلا ء7 4١ :ص «" نايْمْعْلا تكُن يف نايمهلا تكن" ٠٠١ /9 :"يكبّشلا

 نب نمحرلا دبع لضفلا يبأل بقانملا باتك ء۸١ - ١/ ٤٥۷ :"ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا ينآللا" (۳)

 :تاعوبطملا مجعم 0707/7 :مالعألا) 041١( :ت) يطويّشلا نيدلا لالج ءدمحم نب ركب يبأ
4/1( 

 دمحم نب ىلع نب دمحأ لضفلا يبأل ميلا فرح ء۹٠ /۷ :و «فلألا فرح ء٤۹ ١/ :"نازيلا ناسل" (5)

 مجعم 178/١ :مالعألا) (ه867 :ت) "ينالّقسَعلا رجح نبا"ب فورعملا «ينانكلا نيدلا باهش

 .(81 7/١ :تاعوبطملا

 ريصن ةمالعلا مامإلا مهَمِبَّتو' :يت اصلا ةمالعلا لاق نكلو ءانيديأ نيب يتلا هتافلؤم يف هلوق ىلع رثعن مل (0)

 يف ناجل ا دوقع") ."يمزراوخ ا دنسم ىلع هقيلعت" يف هطخب هتيأر امك :يفنحلا مساق خيشلا نيثدحملا

 .(ةفينح يبأ مامإلاب -كَك- يبنلا ريشبت نم دوو اميف يناثلا بابلا ٠1۹ :ص «"نامعنلا ةفينح يبأ بقانم
 «"مجارتلا جات") .(هالالا١ :ت) يواحطلا رفعج يبأل "نامعنلا ةفينح يبأ" بقانم يف ناجرملا دوقع" (7)

 .(08 ١/ :"نيفراعلا ةّيده" ء7 5/7 :"يتانحلا نبا تاقبط" ؛0“77 ١/ :"ةينجلا رايثألا" ء١٠٠ :ص

 يشرقلا نيدلا يح «هللا رصن نب دمحم نب رداقلادبع دمحم يبأل "ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا" (۷)

 /۷ :"يناصلا لهنملا") ."نايعنلا بقانم يف ناتسبلا" مامإلا بقانم يف هلو (هالال# :ت) يفنخحلا يرصملا



YY 

 0 ناعتلا ةفينح يبأ" ةمجرت يف "ناسحلا تاريخلا" يف يملا "رج رجح نبا" ةمالعلا لاقو

 هتريسو «هقالخأو «هتامارکو ' 'ةفينح- يبأ" لاوحأ نم باتكلا اذه يف يتأي ام ىلع ملط نمو

 E :لاقو ."«عوضوم ربخب هلضف ىلع دشتي نأ نع ٰينغ هنآ مِلَع

 ةنيز عقر : "٠ لاق هټآ - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنع َيِوُز اَم "ةفينح يبأ" نأش ميظع ىلع

000 

00 

0 

 ٥ '" :"رمعلا ءابنأب رّمْعْلا ءابنإ ١/ »57:"نونظلا فشك" ١/  54:ص ."ةيهبلا دئاوفلا" ء” 49(.

 همر ةفينح يأ مامإلاب -- يبنلا ريشبت نم درو اهيف ةثلاثلا ةمدقملا ء7١/ :ص ء"ناسحلا تاريخلا"

 يدعسلا "يمتيهلا رجح نبا"ب فورعملا نيدلا باهش «يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل يهو هللا

 «"ةيهبلا دئاوفلا" ء"٠4 :ص «'رفاسلا رونلا') .(كلذ ريغ :ليقو ه٤۹۷ :ت) يكملا يراصنألا

 :ص * ٤ ۲(.

 يبأ بقانم يف نوباّذكلا هَعَضَو ام نأ نم ثيدحلا ةمئأ هركذ ام اًعوضوم ثيداحألا هذه نوك دّيؤُيو
 -- هللا لوسر نع امهّمذ يف اضيأ نوباذكلا هعضو امو اههيمسا ىلع صيصنتلا ىلع يعفاشلاو ةفينح

 «ةيزوجلا مّيق نبال "فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا") .ٌّقلتخ ٌبذك هَّلك كلذ نم ىوري امو -ة

 ىلع ةلدألا يف لوصف «4 05 :ص .؛"ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا"و (75) لصف 1١7 :ص

 .(۲۹) لصف ؛ثيدحلا عضو

 اذهو" :لاقو (4717 :مقرب) :"هدنسم" يف راّزبلاو 6١0١( :مقرب) :"هدنسم" يف ىلعيوبأ هجرخأ

 يف يمتيهلاو ؛قيرطلا اذه الإ اًقيرط هل ملعن الو «فوع نب نمحرلا دبع نع لإ ىوري هملعن ال ثيدحلا
 ىلعي وبأ هاور" :لاقو ١7١01( :مقري ءايندلا ةنيز عفر باب ءنتفلا باتك «4 )١84/ :"دئاوزلا عمج"

 :"لاجرلا ءافعض يف لماكلا" يف يدع نباو هفيعض وهو بعصم نب بعصم هيفو «رازبلاو
 اًضيأ ريكانم ةكرب ثيداحأ رئاس" :يدع نبا لاق «يبّلخلا دمحم نب ةكرب هيفو (ءابلا فرح ء۲۲ /۲)

 نبا لاق «يرصملا بيبح يأ نب بيبح هيف (ءاحلا فرح ءالا/5/7) و ؛"هريغ اهيوري ال اهلك لطاب

 ثيدح اذه "لاقو (نيعلا فرح )٦/ ٠٤ و «"ثيدحلا عضي «سنآ نب كلام بتاك وه" :يدع

 ام باب «نتفلاو محالملا باتك 554 /) :"تاعوضوملا" يف يزوجلا نبا هدعو ءدانسإلا اذهب ركنم

 باتک ۲ :نص) :”تاعرضوملا ةركذ# يف يكنلا رهاط دمحمو :ةئمو نيثالثو سخ ةنس يف هرکی
 ةعيرشلا هيزنت" يف ينانكلا قارع نباو (خلإ ةعاسلا ةمالعو ةلزُعلاو ةنتفلاو نامزلا رخآ باب «ملعلا

 اذه ٌمكح دّيؤيو (يناثلا لصفلا «نتفلا باتك ۳٤۸ /۲) :"ةعوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا

 فيتملا رانملا") .ىرتفُم رتفُم بذك وهف لقتسم خيرات هيف ثيدح ّلُك َّنأ نم ثيدحلا ٌةمثأ هركذ ام ثيدحلا

 .((70) لصف ء١١1-١١1 :صو (177) لصف "17-4 :ص «"فيعضلاو حيحصلا يف
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 ىلع لمحت ٌتيدحلا اذه نإ :' ّيردركلا ةّمئألا سمش" لاق يث ْنِمو «ةئامو نيسمخ ٌةنس اينذلا

 ىلإ رْيِشُت ةحيحص ثيداحأ ُثَدَرَو دقو» لاو .ها «ةئّسلا كلت تام هنأل ؛ةفينح يبأ

 نبا" نع 29"ناربَطلا"و "ةريره يبأ" نع ”"ناخيّشلا" هاَوَر ايف -ل- هلوق اهنم :هِلِْضَق

 ءانبأ نم ٌلاجر هلَواَتمل ءايرلا دنع ُناهيإلا ناك ول» :لاق -ِنََِع - يتلا نأ -ةت- دوعسم

GSES OSS i ee e E Sea SEES eR e ۴ي وبأ" هاَوّرو «سراف ٣ 

 «يِرَمْرَكلا ؛يداهعلا ةمئالا سمش دمحم نب راتسلا دبع نب دمحم _ دجولا وبأ :وأ _ ةدحولا وبأ )١(

 ةفينح يأل راصتنالاو درلا :هل ,راتسلا دبع نب دمحم نب دمحم :ليقو (0547 :ت) يفنحلا «ينيقتارّبلا

 بحاص ىلع درلا يف لولسملا فيسلا) ةفينح يبأ نع بذلا يف ةفينملا دئاوفلاو ءراصمألا ءاهقق مامإ

 ءاغُيولْطُق نبال مجارتلا جات 4٠١« /* :نيفلؤملا مجعم 1١17/97 :ءالبنلا مالعأ ريس) .(لوخنملا
 هلقن يقشمدلا يحلاصلا نأ الإ ؛نيروكذملا نيباتكلا يلع رثعن ل( 1۷١ :ص «ةيهبلا دئاوفلا 2771 :ص

 ٦٥‹ :ص «تنامعنلا ةفينح يبأ بقانم يف نا ا دوقع) :رظنا ءةفينح يبأ نع بذلا يف ةفينملا دئاوفلا نع

 لمحو» :هترابعو (ةفينح يبأ مامإلاب _ ملسو هيلع هللا لص _ يبنلا ريشبت نم درو اهيف يناثلا بابلا

 .(« ها لوخنملا بحاص ىلع هدر يف ٌيِرَدْرَكْلا
 - ُيبنلا ريشبت نم درو اهيف ةثلاثلا ةمدقملا ٠١-١١ :ص «"ناسحلا تاريخلا" يف يملا رجح نبا :يأ (؟)

 .-هللا همر - ةفينح يبأ مامإلاب هلي

 اَ م ْمُهْنِم َنيِرَخاَءَوْط :باب :ةعمجلا ةروس ءنآرقلا ريسفت باتك ۲ ۲ : يراخببلا ميحصأ 2

 ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأل وهو ۷-۰٤۸۹۸ :مقرب مهب أوُقَحْلَي

 .(ها1825:ت) يراخبلا

 :مقرب ؛سراف لضف باب .- مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا لئاضف باتك 141/7 /7 :"ملسم حيحصص"و
 .(ه١751 :ت) يروباسُتلا يِرْيَشَقلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم نيسحلا يبأل وهو ٠-7043

 :مقرب ؛دوعسم نب هللا دبع دنسم هللا دبع همسا نم «نيعلا باب ء۱١٠۲ ٠١/ :"ريبكلا مجعملا" يف (4)

 :ت) يماشلا ينارّبطلا يمخللا ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأل وهو ٠٠١

 ١18(. /17 :"ءالبنلا مالعأ ريس" 30٠١ /4 :"بهذلا تارَّذش") .(ها"٠

 ءانيأ نم سان يف ءاج ام باب «بقانملا باتك 50-74 ٠١/ :"دئاوزلا عمجم" يف يمئيلا هدروأو

 .باذك وهو يمخللا جاجحلا نب دمحم هيفو ؛يناربطلا هاور" :لاقو (سراف

 يف تباث هنأل ؛ثيدحلا لصأ ثيح نم ال دوعسم نبا ةياور دنس ثيح نم يمئيهلا مالك :لوقن

 ."نيحيحصلا"

 وهو «بشوح نب رهش ءةفوكلا لهآ نم نيعباتلا يعبات نم ةعامج ركذ :.74 /7 :"ءايلوألا ةيلح" يف ()



Yo 

 يتلا نأ :ظفلب "ةدابع نب دعس نب سيق" نع ''”"اربَطلا"و "””َيزاريّشلا"و "ةريره يبأ" نع

 «سراف ءانبأ نم ٌلاجر هَلَواَتَتل هاّيِرْثلا دنع عمم مْللا ناك ول» :لاق -ِلكك-

 ةياور يفو «سراف ءانبأ نم ٌلاجر هّلاتل ٌُبرعلا هّناَتَت ال١ :"سيق" نع "َناَربَطلا"ظفلو
 ىّبح سراف ءانبأ ْنِم لج هيكل ءار دنع ُنايبإلا ناك ولا :"ةريره يأ" نع ا
 اًقَعُم ُنيَدلا ناك ول هديب ييف يذَلاو» :"ةريره يآ" نع ن يخيّشلا" ل ةياور ينو لراس

 نم سنج لب «ةفورعملا البلا «سراف» ب ُدارملا سيلو ؛سراف نم ٌلجر هلو ءاترثلاب

(1)2 

0022 

0 

 ٠١/ ۷٤ :"ةياهنلاو ةيادبلا") .(ه470 :ت) يناهبصألا دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن يأل

 588/1١(. :"نوئظلا فشك" ء"ه ١/ :"بهذلا تارَّدَش" 41/1١« :"نايعألا تايفو"

 باقلأ" باتك هل (04 ٠7 :ت) يزاريشلا ؛يسرافلا ىسوم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحأ ركيوبأ

 :"مالعألا" ٠٠١/۷ :"تايفولاب يناولا" 154/78 :"مالسإلا خيرات" ("باقلألا“ "ةاورلا

 يحلاصلاو يطويسلا نأ الإ ؛باقلألا باتك ىلع رثعن مل 1517/١( :"نونظلا فشك" ١

 ركذ 217 :ص «"ةفينح يبأ بقانمب ةفيحصلا ضييبت") :رظنا ؛"باقلألا" باتك نع هالقن يقشمدلا
 هللا يلص _ يبنلا ريشبت نم درو اهيف يناثلا بابلا ,57 :ص «"ناهجلا دوقع' ءهب --لو- يبنلا ريشبت

 (ةفينح يبأ مامإلاب ملسو هيلع
 ول" :هظفل و «دعس نب سيق دنسأ ام «سيق همسا نم «فاقلا باب ل7 /14 :"ريبكلا مجعملا" يف

 «"برعلا هانت ال" ظفل الو "ملعلا" ظفل هيف سيلو "سراف نم لاجر هلانل اًيرثلاب اًُلعُم ناييإلا ناك
 ."برعلا هلانت ال" :ظفل هيف ركذو ."ريبكلا ينارّبطلا" نع ًالقت ثيدحلا اذه جرخأ يدنهلا يلا نأ الإ
 خيرات" يف ظفللا اذهب ميعن وبأ جرخأ اًضيأو «(عبارلا بابلا ,ءافلا فرح ء41 ١17/ :"لامعلا زنك"

 .(ةمدقملا 375/١ (ناهبصأ رابخأ) "ناهبصأ

 «سراف لضف باب «- مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا لئاضف باتك .1417/7 /7 :"ملسم حيحص"

 ,.(10145) ۲۳۰ :مقرب

 اَمَل ْمُهْنِم َنيِرَخاَءَّول :هلوق باب «ةعمجلا ةروس «نآرقلا ريسفت باتك 0117/7 :"يراخبلا حيحص"

 ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا لئاضف باتك ء141/7 /7 :"ملسم حيحص"و «4491/ :مقرب مهب ْأوُقَحْلَي
 ءملسم يف وه اينإو ؛يراخبملل تسيلف "نيدلا" ةظفل امأو .(750147) 77١ :مقرب سراف باب مهنع

 باوبأ 0771 /5) :"يذمرتلا" هجرخأ امنإو ؛"نيحيحصلا" يف دوجوم ريغ "هديب يسفن يذلاو" ظفلو

 71١". :مقرب "ةعمجلا ةروس نمو" :باب «نآرقلا ريسفت



¥ 

 ْنِم "ةفينح يآ" دج ناک دقو «ٌسراف مجعلا ريشا :20"تمليدلا" رب سرفلا مهو مجعلا

 هاَوَر يذلا ٌتيدحلا اذه :"” ّيطويسلا" ظفاحلا لاق ."نورثكألا هيلع ناك ام ىلع سراف

 هبو ءهِتَّكص ىلع ٌقَفَتُم وهو ««ةفينح يبأ»ل ل ةراشإلا يف هيلع ُدَمَتْعُي حب ٌحيحص ٌلصأ "ناخيّشلا"

 هِدَنَس يف ّنِإف «ثيدحلا ملع يف ٌةيارد هل سيل نمت بقانملا ا هرَكَذ اع ىَتْعَتْسي »

 .اًصّخلم ها «نيعاشضوو نيياذك

(1) 

00 

002 

(4) 

 :مقرب ءلصف «ءاخلا فرح ۱۷۸/۲ :"باهشلا باتك ىلع جّرخملا باطخل ا روثأمب سودرفلا" يف

 تادايزلا) "ةعونصملا يلآللا ليذ" يف يطويّسلا هّدائسإ قاس نكل ؛دانسإ الب لع نع هاور ۲

 ةسينع" :يطويسلا لاق ءنمحرلا دبع نب ةسبنع هيفو (بقانملا باتك )١/ ٠١ :(تاعوضملا ىلع

 :"ليدعتلاو حرجلا") "ثيدحلا عضي ناك ثيدحلا كورتم وه" :يزارلا متاح وب لاقو «"كورتم ٌمُهّنُم

 ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت) :يف "قارع نبا" هعبتو «(نيعلا باب ٠١

 دقو (ثلاثلا لصفلا «ةقرفتم بلاثمو بقانم يف باب ؛بلاثملاو بقانلا باتك ء٦ /۲ :"ةعوضوملا

 حدم باب «ملعلا باثك ء١٠۴۲ :ص ؛"تاعوضوملا ةركذت") :رظنا .تاعوضوملا نم ۳ هّدع

 .(خلإ مهتغلو برعلا

 :ت) يناذَمَحلا يمليدلا ورسم انف نب هيوريش نب رادرهش نب هيوريش عاجش وبأ وه "يمليدلا"و
 445/١ :حالص نبال "ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط" ٠٠٠١ /۲ :"نونظلا فشك") .(ه4

 باهش" باتك ىلع جرم "سودرفلا" هباتكو (147 /* :"مالعألا" *94/5 :"بهذلا تارّدش"

 نب يلع نب رفعج نب ةمالس نب دمحم هللا دبع يبأ يضاقلل "بادآلاو لاثمألاو مكحلا يف رابخألا

 ١۲۷(. /۳ :"نیفلؤملا مجعم' ء۷١١٠ /۲ :"نونظلا فشك') .(ه٤ ٤ ٥ :ت) يعاضقلا نومكح
 يفاعنشلاو يكملا قّقوملاو يراقلا يلع ًالملاو يدادغبلا بيطخلاو يرَميصلاو ناكل نبا :مهنم

 205/١ :"هباحصأو ةفينح يأ رابخأ" ءنونلا فرح «45 /ه :"نايعألا تايفو") :رظنا .مهريغو

 ءةمدقملا ۷۸/١ :"حيتاغملا ةاقرم" ءنونلا باب ء١٠/4۸٤٤ :"دادغب خيرات" «ةفيتح يبأ بسن

 ءارلا فرح ء٦1 ٦/ :يناعمسلل "باسنألا" ءلوألا بابلا 4 ١/ :قفوملل "مظعألا مامإلا بقانم"

 .(فلألاو ءارلا باب

 .(ةفينح يبأ) هب -للكو- ّيبنلا ريشبت ركذ ء۳٠ :ص «"ةفينح يآ بقانمب ةفيحصلا ضييبت" يف

 «11/ا//١ :"ف") _ (ةطوطخ) ةرّونملا ةنيدملا ةخسن _ "" نم ٌطقاس (باحصأ) ىلإ (ةراشإلا يف) نم
 (ةمدقملا
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 ظفاحلا ٍذيملت 7"ٌيِماَشلا" ةمالعلا نع "7”بهاوملا" ىلع "َِْلَماَرْبَّشلا ةيشاح" يفو

 ال ٌرهاظ ؛ثيدحلا اذه ْنِم دارملا وه "ةفينح ابأ" نأ ْنِم انُحيش هب َمَّرَج ام» :لاق "ّيطويسلا"

 .ها .«ٌدحأ هّمَلْبَم ملعلا يف سراف ءانبأ ْنِم ْمُلْبَي ل هنأل ؛هيف كَ

 قاغا ُدَهْعأل نإ :لوقي ناك «- هنع هللا يضر -- ٌعيظع ٌمامإ 74ّيِرتسّتلا :هلوف# 13
 مهَجَرخأ نأ ىلإ تقولا اذه ْنِم يدالوأ ىعْرأل ينإو ِرَّذلا َلاَع يف َنَلَع ىلاعت هللا هّدَححَأ يذلا
 .«"ط" ءروهظلاو دوهّشلا ّلاع ىلإ ىلاعت هللا
 لو «لطاعلا مهداقتعاو لطابلا مهنيد ىلع اوُماَد امل :يأ «خلإ اوُدّوَبَم امل :هلوقل "0

 مل مهتإف «سئافتلا نم انيبن هب ءا اع مهْؤَمعأف ءسْاَسَّدلا نم مهؤاملع مهيلع هَلَحْدأ ام اولبقي
 ءمهفلا َبِقاث ,ملعلا ٌريزغ هلثم مهيف ناك ولف ءدساكلا مهيأرو دسافلا مهلقعل الإ كلذ اوُنَبْعَي

 هبّشلا نّكمتو مهٌّوْلُع ّلبق «كلاهملا نم مهّدَقْنأاو كلذ ميم ّدَرَل قحاب اًمراع ءقدّصلاب اًئاق

 ٌمزلي الف «ٌليمأ سنجلا ىلإ سنجل ا ناف «لبقأ همالكل ٌُنوكي مهنم اًدحاو هوك َّنإف :مهوقع يف

 مالسلا هيلع هئابنإ يف ثلاثلا لصفلا ءب/8؟ :ق/4 «"ةيندّللا بهاوملا ىلع يِلَما اريّشلا ةيشاح" (1)

 فشك”) .(.ه۸۷١٠ :ت) يسّلماربملا نيدلا رون ءيلع نب يلع ءايضلا يبأل ؛تابيغملا ءابنألاب
 ٣/ ۱۷٤( :"رثألا ةصالخ" ء١٠١١ ٤/ :"مالعألا" ء۷۸ /؟ :"نيفلؤملا مجعم" ۱۸۹۷ /۲ :"نونظلا
 يرمملا ينالطسقلا نيدلا باهش ؛كلملا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل "بهاوملا"و

 (ه۹۲۳ :ت) يعفاشلا

 نم درو اهيف يناثلا بابلا ٠٠١ :ص «"نايعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا بقانم يف ناجلا دوقع" يف (۲)

 ةريس يف داشرلاو ىدهلا لبس" يف اًضيأو ؛-هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلاب ا4 - يبنلا ريشبت

 ثلاثلا بابلا ,خلإ نئاوكلا نم هب ربخأ اميف --ِكَي - هتازجعم باوبأ عامج ٠١/ ٤1۲ :"دابعلا ريخ

 يحلاصلا يماشلا فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم نيدلا سمش وه "يماشلا"و ؛نوسمخلاو

 :"مالعألا" اله ٠١/ :"بهذلا تارّدش" 1166 /7 :"نونظلا فشك") .(ه447 :ت) يعفاشلا

 .(۷۸5 /۳ :"نیفلؤملا مجعم" ۱ ۷

 ةيلح") .مهئاملعو ةيفوصلا ةمئألا دحأ (ه۳ :ت) يرَتشّتلا سنوي نب هللا دبع نب لهس دمحم وبأ م

 تاقبط" 57/١ :(رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول )"ينارعشلا تاقبط" 184/٠١.« :"ءايلوألا

 .(؟87 :ص نَقَلملا نبال'ءايلوألا تاقبط" 157 :ص ءيِمَّلّسلل 'ةيفوصلا
 .ةمدقملا ۳۷ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )٤(
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 .ْمَهْفاف -كك- مّركملا انّيبن ىلع هليضفت ص .٠ 7 - تث . و و

 .َكِلَذ نِم َرقكأ ُهُرْيَغ َفئٌصَوِراَصْمأْلا ةا ماقول ٌَراَصِتْناِلا
 و

 ليضفت هّرهاظ ّنإف «بيكارتلا لكْشُم ْنِم اذه « ىَصْخُت نأ ْنِم ٌرثكأ هيقانمو :هلوق# [ 1
 ةّجوو ءاطاكشإل ُهتَ ْنَم ّلَق ٌةريثك هرئاظنو ءهل ىنعم الو ,ءاصحإلا ىلع ةّيرثكألا يف ءىّقلا
 7”ةبيرغلا تاملكلا بارعإ يف ةبيجعلا دئاوفلا"ب ةاّمسملا يتلاسر يف اهننيَب ٍةدّدعتم وجواب
 "نم" ف «ةرثكلا نع دعبلا ُدارملا لب ٌليضفتلا ُدارملا سيل هنأ» :"”يِضَرلا" هَرَكَذ ام اهئسحأ

 .«ليضفت الب َنّياَبو "ٌرَواَجَت' ىنعمب ليضفّتلا لعفأب ٌةّلعَتُم
 دالوأ :ليقو ءدالوألا ُدالوأ :ليقو ا ةالوألا :ًطابسألا :ليق طبس :هلوق# [54]

 .ُتلاثلا روهشملا و "ثيدحلا ةياهم" «تانبلا

 ْتَعاَش ال - هنع هللا يضر - مامإلا نأ ؛كلذب هس نإ" راصتنالا" هاسو :هلوق 3

 نيدساحلا ةنسلأ قالطإ نم ةميدقلا ٌةداعلا هيلع ترج «هلضاوف نيقفاخلا ْتََعو .هلئاضف

 هللا ىَبأَيو هللا رون اوُِفْطُي نأ ٍدْضَقِل اًمطق هنم اَربم وه اهب هتديقعو هداهتجا يف اونعط ىَّبح هيف
 لب .'دمأ" يف مهّضعبو «'يعفاشلا" يف مهصعبو "كلام" يف مهضعب مَ امك ءهّرون مْ نأ الإ
 ةباحصلا لک ْتَرَمَك ةقرفو يلع و "نايثع" يف ٌةقرفو ؛"رمع'و "ركب يبأ" يف ٌةقرف ْتَمَّلَكَت دق

 )١( :(ةبيرغلا تايلكلا بارعإ يف ةبيجعلا دئاوفلا) "نيدياع نبا لئاسر ةعومجم" ۲/ ٤۸٩۹ .

 .فرصتب «ليضفتلا مسا 408 /؟7' :"ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش" (؟)

 ."طبس" :ةدام ؛ءابلا عم نيسلا باب «نيسلا فرح الا“ 4 /؟ :"رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا" ()

 نيدلا سمش «هللا دبع نبا ٍليْغُرقوأ -يلْغْوَأْرَق نب فسوي رفظملا يبأل "راصمألا ةمئأ مامإل راصتنالا" (5)
 :"نونظلا فشك") .( ه6 4 :ت) يفنحلا مث يلبنحلا يدادغبلا يكرتلا "يزوجلا نبا طبس"ب فورعملا

 ٤٦١(. /۷ :"بهذلا تاردش" ۲۲۰ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" 1۳۳ /۳ :"ةيضملا رهاوجلا" 1١<

 ءامسلا افرط :ناقفاخلا :ليقو ءايهيف ناقفخي راهنلاو ليللا نآل ؛امهاتفأ وأ برغملاو قرشملا :ناقفاخلا (0)

 «سورعلا جات «قفخ :ةدام ءطيحملا سوماقلا) .هلثم نيقفاخلا نيبام :لاقي ءامهاهتتم وأ ضرألاو

 (قفخ :ةدام
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 ١° يقو نوتظلاب لاق ساتلو اناس سالا َنِم وُجْنَي يذلا اذ ْنَمو

 ضيبيت" هاَّنَس باتك يف "ّيطويسلا" ةمالعلا -- ىلاعت هللا همحر -- "مامإلا" ل َرَصَتْلا ْنّميو

 نب فسوي" ةمالعلاو «"ناسحلا تاريخا" هاََس باتك يف "رجح نبا" ةمالعلاو «"””ةفيحّصلا

 الو :(9"بلا دبع نبأ" نع هيف َرَكَّذو ©7"ةفيحّصلا ريونت :د" هايس ريبک ٍدَلم يف َلبنحلا "يداحلا دبع

 الو ٌلضفأ ٌثيأر ام هللاو ينإف «هيف ّلوقلا ٌُءيِسُي اًدحأ َنَكَّدَصُت الو ءءوسب "ةفينح يأ" يف ْمَّلكي

 ىلع َةدئاّزلا ٌةّيبصعلا هدنع ْنِإف «"””بيطخملا" مالكب ٌدحأ َدَيْخَي الود :لاق ّمث ؛هنم ةقفأ الو َعروأ

 وجو لكب مهيلع َلَماَحَحو ؛هباحصأ ضعبو "دمحأ" مامإلاو "ةفينح 0 لك ءاملعلا نم ةعامج

 َمباَت هّنإف "يزوج ا نبا" امآو «"بيطخلا دبك يف بيصملا َمهّسلا" مهّضعب هيف َففْئَصو

0) 

00 

0022 

(£) 

(a) 

(0 

 نايب عماج" يف ربلا دبع نبا هدشنأو ماللا فرح ء١٠ :ص «هناويد يف وهو ةيهاتعلا يبأل تيبلا

 عيرأ" يف يكبشلا نيدلا جاتو (ضعب يف مهضعب ءاهلعلا لوق مكح باب ء١١١١ /۲) :"هلضفو ملعلا

 نم ةفئاط ءامسأ ركذ «177-18/ :ص (يكبسلل ليدعتلاو حرجلا يف ةدعاق) "ثيدحلا مولع يف لئاسر

 .(خلإ كلام مامإلا يف اوملكت ءاملعلا

 نيدلا لالج ركب يأ نب نامحرلا دبع لضفلا يبأل 'ةفينح "ةفينح يبأ مامإلا بقانم يف ةفيحصلا ضييبت"

 .(١1/ا/ ١/ :"تاعوبطملا مجعم "م ل فشك" (مه١41:ت)يطويسلا

 "دريملا نبا" 9000 و "ةفينح يبأ بقانم يف ةفيحصلا ريونت"

 :c/o يقيرطلا هللا دبعل "ةليانحلا تافنصم مجيعم" .(ه۹۰۹ :ت) يلبنحلا ءيحلاصلا نيدلا لامج

 :يكملل '"ةلبانحلا حئارض ىلع ةلباولا بحسلا" «8":ص «يطش نبال "ةلبانحلا تاقبط رصتخم"

 .(57/ :ص :يرماعلا يزغلل "لينح نب دمحأ مامإلا باحصأل لمكألا تعنلا" غ1 /*
 :ت) يكلاملا يِْطرُقْلا يِرَمّتلا "ريلا دبع نبا"ب فورعملا دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ
 /ه :"بهذلا تارّدش" ء۱۱۲۸ /۳ :يبهذلل "ظافحلا ةركذت" 1١ /۷ :"نايعألا تايفو") .(ه ۳

 ةمئألا لئاضف يف ءاقتنالا" هباتك يف ٌروكذم سنوي نب ىسيع نع هّلْقَو ۲٤۰۹( /۸ :"مالعألا" 5

 ةفينح يبأ ىلع ءاملعلا ءانث نم انيلإ ىهتنا ام ركذ باب ؛ثلاثلا ءزجلا 27177 :ص) :"ءاهقفلا ةئالثلا

 .(هل مهليضفتو

 نم ركذ «نونلا باب «287-0 47/١8 :"دادغب خيرات") :ةفينح يبأ مامإلا يف بيطخلا مالكل رظنا

 .(خلإ هنع ريذحتلاو هيأر مذ يف ءالعلا هلاق ام ركذ «يميتلا ةفينح وبأ تباث نب نامعنلا «نايعنلا همسا

NP ETS RESيأل ةفينح يبآ ىلع هب عتش  

 يفنحلا يبويألا نيدلا فرش «بويأ نب ركب يبأ (لداعلا كلملا) دمحم نب (مظعملا كلملا) ىسيع مث
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 نم ثبَجَعلا شيلو» :"نامزلا ةآرم" يف لاق كيح هنم هّطْبِس بج دقو ”بيطخلا'

 ءاجو «هّيولسأ َكَلَس فيك ءّدجلا ّنِم ٌبَجَعلا امّنِإو «ءاملعلا نم ةعامج يف نعط هّنإف ."بيطنخلا"

 أ هتاف < «"ميعن وبأ"و "”ينطقراّدلا"ةفينح يبأ" ىلع نيبْصَحَتملا َنِمو » :لاق .«ٌمظعأ وه اب

000 

00 

 يف

(£) 

(o) 

 .ها (دهّزلاو ملعلا يف هّنود ْنَم ركَدو «"ةيلحلا" يه هُرُكذَي

 تاريخا" يف لاق «هتعلاطم ُنّيَعَتَي امب 7"نازيملا" يف "ٌينارعّشلا"ٌفراعلا هل ٌرَصَتنا نمو

 رخآ ٌباتك مسإلا اذهبو 0//1١9(. :"مالعألا" ٠١٠١ /؟ :"نونظلا فشك") .(ه ٠۲٤ :ت)

 نمحرلا دبع جرفلا يبأل ءلبنح نب دمحأ ىلع هب عّئش ايف كلذو "بيطخلا ىلع درلا يف بيصملا مهسلا"
 ١4/ :"تايفولاب يناولا") .يلبنحلا ,يدادغبلا "يزوجلا نبا"ب فورعملا يلع نب دمحم نب يلع نب

 .(714 :ص «ينادوُرلا ناريلس نب دمحمل "فلسلا لوصومب فلخلا ةلص" ۹

 رحن ىلع بيصملا مهسلا" مساب باتك اًضيأ (ه١41 :ت) يطويّشلا نيدلا لالج ةمالعللو
 .(ه 4/١ :"نيفراعلا ةّيده" ء١١١٠ /؟ :"نونظلا فشك") ."بيطخلا

 ٠١١ ةنس 171-144 /8 :"مّظتنملا") :رظنا .-هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا ىلع نعطلا يف هعبات يأ

 .(رباكألا نم يفوت نم ركذ ءةرجملا نم
 يبأل «ريثك ريغتب .ةئملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةنسلا ء147/17 :"نايعألا خيراوت يف نامزلا ةآرم"

 "يزوجلا نبا طبس"ب فورعملا نيدلا سمش هللا دبع نبا لْغٌرِقوأ -يلْغْأْرَق نب فسوي رفظملا
 :"ةيضملا رهاوجلا" ١/ 1۷١ :"نونظلا فشك") .(ه ٠٠٤ :ت) يفنحلا مث يلبنحلا يدادغبلا يكرتلا

 1١ ٤( /۷ :"بهذلا تار" ۰۲۳۰ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ۳ ۳

 ءاهللعو ةالصلا يف ةهقهقلا ثيداحأ باب «ةراهطلا باتك ؛5/1٠7) :"هئنس" يف همالك رظنا

 «85 /؟"و «"ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم" :-ِكي- هلوق ركذ باب «ةالصلا باتك ء۸٠ /۲و

 تالاؤس"و ءنونلا باب ۳1۷ :ص «"ينطقرادلل يملسلا تالاؤس" يف اًضيأو ءرطفلا ةاكز باتك

 .(۳۸۳ :لاؤسلا مقر ۲٠۳ :ص «"ينطقرادلل يمُهَّسلا

 :ت) يناهّبصألا دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأل ثيدحلا يف "ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح"

 ۲۷٤ /۲۹ :"مالسإلا خيرات" ۵ /۱ :"بهذلا تاردش" 1489/١ :"نونظلا فشك") .(ه

 .( ١ ةا/ :"مالعألا"

 نب دمحم ىلإ ٌةبسن- يفنحلا يلع نب دمحأ نب باهولادبع دمحم يأل "ةعبرألا بهاذملا يف ىربكلا نازيملا
 14٠١ /4 :"مالعألا" ء1 هال / :"ةرئاسلا بكاوكلا") .(ه91/ :ت) يعفاشلا ينارْغّشلا -ةيفنحلا
 .(9"01 /؟ :"نيفلؤملا مجعم' ه4 :"بهذلا تارَّدَش"



۲۸۱ 

 ناك نإ ِهّنإف «هب ٌدَتْخُي الف .هلئاق نع حدقلا نم "بيطخلا" رك ام ةّحص ضرفبو» :"””ناسحلا

 ّلوق َّنأل ؛كلذكف هنارقأ ْنِم وأ «هؤادعأ ِهَبَتك وأ هّلاَق امل ٌدّلَقُم وهف «"مامإلا' نارقأ ريغ نم

 اّيسالو :الاق 7"ينالقسعلا"و "”'ٌيبهّذلا" هب َحّرَص امك «لوبقم ريغ ضعب يف مهضعب نارقألا
 :9"َتِيِهّذلا" لاق «ىلاعت هللا هَمَصَع ْنَم الإ هنم وُجْنَي ال ٌدسحلا ذإ ؛بهذم وأ ةوادعل هنأ حال اذإ

 - مالّسلاو ةالّصلا مهيلع - نينا ٌرصع اَلِإ كلذ ْنِم هّلهأ َمِلَس اًرصع َّنأ ُتْمِلَع امو

 .نيقيّدَصلاو

 ةّمئألا عم بدألا لبس َكّلْسَت ْنأ ٌدِشرَيسُْلا اهنأ كل يبني :"ٌنيكبسلا جاّتلا" لاقو

 ىلع َتْرَدَق نإ مث ا ٍناَمْرُبب ىَتأ اذإ اَلِإ ضعب يف مهضعب مالك ىلإ َرظْنَت الو «نيضاملا
 نيب ّقَمَتا ام ىلإ َيِغْضُ مت نأ كاي مث ابف م را ر ا علا يسفر للا

 ٣ لاص نب دا" نيب وآ *"بثذ يآ نبا" و "للام" نيب وآ «'ٰيرولا نايفس"و "ةفينح يآ"

 نيحداقلا نع هخيرات يف بيطخلا هلقن ام در يف نوثالثلاو عساتلا لصفلا ءال4 :ص :"ناسحلا تاريخلا" )1(

 يف نوثالثلاو نماثلا لصفلا “ل8 :ص ؛يف "ها هيف "كلام" ءارظن نم نيريثك مالک رکذو" :هلوقو ؛هيف

 .حرجلا نم هيف ليق ام در

 .ناهّبصألا ميعن يبأ ةمجرت يف .دمحأ همسا نم «فلألا فرح ١١1١/١ :"لادتعالا نازيم" يف (۲)

 .فرصتب

 .فرصتب «يناهبصألا ميعن يبأ ةمجرت يف ,دمحأ همسا نم ,فلألا فرح ء۸٠ ١/ :"نازيملا ناسل" يف (۳)

 .(دمحأ همسا نم .فلألا فرح ؛١008/1 :"نازيملا ناسل") :رظنا .اًضيأ ينالّقسَعلا رجح نبا هلاق ()

 ركذ هللا دبع وبأ يبساحملا دسأ نب ثراحلا ءةيناثلا ةقبطلا «؟18 /؟ :"ىريبكلا ةيعفاشلا تاقبط" :يف (5)

 .(ه١۷۷ :ت) يكبسلا نيدلا جاتل يهو «فرصتب ,دمحأ مامإلا نيبو هنيب ناك امع ثحببلا

 يشرقلا يرماعلا "بثذ يبأ نبا"ب فورعملا ثراحلا نب ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم ثراحلا وبأ (7)

 :"بيذهتلا بيذهت" 0777/4 :"مّظتنملا" ء1817/4 :"نايعألا تايفو") .(ه68١ :ت) يندملا

 191/1١(. :يبهذلل "ظافحلا ةركذت" ۰۳/۹

 .(كلذ ريغ :ليقو ه1 48 :ت) "يربطلا نبا"ب فورعملا ظفاحلا يرصملا حلاص نب دمحأ رفعجوبأ (۷)

 ةيغب" ١١/ ٠١١ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ء١1۱۸ ۷١/ :"قشمد خيرات" 15/6 :"دادغب خيرات"

 .01/47 /؟ :ميدعلا نبال "يلطلا
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 "كلام" ءاَرَظُن ْنِم نيريثك د گدو " بساحملا ثراحلا"و "دمحأ" نيب وأ "ّيئاسنلا"و

 لاق اک الإ امهرئاظن يفو امهيف َمَّلَكَت ْنَم ُلَكَم امو :لاق «'ّيعفاّشلا" يف "يعم نبا"مالكو ءهيف
 :7" عيناه نب نسحلا"

 (”7«لبحلا ىلع ْقِقْشُت ال سأّرلا ىلع ٌقِفش همِلُْكيل يلاعلا للا َيِطاناي

 .اًصْخلم ها

 و ب نو اا ا ن ماا لع کا ن رثذ لواتللا لولاللا دف

 ام كلذ ريغو «هفوحنو .هطايتحاو «هتدابعو «هعروو «هدهرو «دمهفو .هملع َةَعَس نم هولك

 ر و

 .ِت لوم يِعذتشي

 )١( :"مّظتنملا) .(ها 4 :ت) ةيفوصلا رباكأ نم «يبساحملا دسأ نب ثراحلا هللا دبعوبأ 208/11

 :"مالسإللا خيرات" 1۸/  ۲٠١:"دادغب خيرات" ٠١4 /4 :ص «"ةيفوصلا تاقبط" 08(.

 نماثلا لصفلا ءال8 :ص) "ناسحلا تاريخا" بحاص مالك نم رهظيس ايكءربلا دبع نبا يأ )0

 باب ء5/:1117-1115) :"هلضفو ملعلا نايب عماج" يف ربلا دبع نبا هركذام رظناو (نوثالثلاو

 .(ضعب يف مهضعب ءاملعلا لوق مكح

 :"دادغب خيرات") .(هاا" :ت) يدادغبلا ءالولاب يرملا دايز نب نوع نب نيعم نب ىبحي ايركز وبأ (9)

 .(17 4/8 :"نايعألا تايفو" ء7 ١١/ ١7 :"مظتنملا" كا" /58 :"قشمد خيرات" ء 757

 ىيحيل دينجلا نبا تالاؤس" دينجلا نبا ةياور) "نيعم نبا خيرات ةعوسوم") :يعفاشلا يف همالكل رظناو

 .(نیعم نب ییحیل دینحلا نہا تالاؤس ۰۲۸۰ /۲ :("نیعم نب

 :لیقو ١141 :ت) هرصح يف قارعلا رعاش "ساون أب فورملل يمك ىناه نب نسحلا يلعوبأ )4(
 تاقبط يف ءابلألا ةهزن" 4٨۷/٠١ :"قشمد خيرات" ء٤٠ ٠١/ :"ةياهنلاو ةيادبلا') .(كلذ ريغ

 0776 /17 :"مالعألا" ء١1 :ص «"ءابدألا

 ءا/8 :ص) "ناسحلا تاريخلا" يف الإ ؛هيلإ اًبوسنم الو "عوناه نب نسحلا ناويد" يف تيبلا اذه دجن مل

 ديمح نب نيسحلا ىلإ هابسن امهتكلو ؛يكبسلا جاّتلاو ربلا دبع نبا هدشنأو (نوثالثلاو نماثلا لصفلا

 «ضعب يف مهضعب ءاملعلا لوق مكح باب ء١١١۱ /۲ :"هلضفو ملعلا نايب عماج") :رظنا .ملعأ هللاو

 .(ليدعتلاو حرجلا يف ةدعاق ء١1 /۲ :"يكبسلا تاقبط"

 الو ؛هلمأ بيخيو .هسفن بعتي هيلإ لوصولا عيطتسيال ام ءايشألا نم وجريو بلطي يذلا نإ :ىنعملا (5)

 بعتأ دقو عجريو ءائيش هيف كلذ رثؤي الف ؛هتتفيو هفعضيل يلاعلا لبجلا حطني يذلاك ؛ءيشب رفظي

 .لبجلا ىلع ال هسفن ىلع ٌةقفش كلذ نع كسمي نأ هيلعف «هسفن ىذآو هسفن
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 مج ثيح ءهنع رتاوتملا "””هئايحإ" يف ِهَّرَكَذ ام ِهّدُرَي "يلازغلا" مامإلا ىلإ ٌبَسْنُي امو

 اًمئاخن «ىلاعت هللاب اًقراع اًدهاز اًدباع اًضيأ ناك دقلف "ةفينح وبأ" اًمأو» :لاقو ةعبرألا َةّمئألا

 .«خلإ هملعب ىلاعت هللا ةجو اًديِرُم «هنم

 اوناك مهتأل «ةباحّصلل َمَقَو اك مهضعب يف فلّسلا مَّلَكَت ْنِم َبَجَع الو :ٌلوقأ 5 چ . f ةر . سايس ص 0
 و 8 سو ۾ الفا ويصور

 «هريغ أطخ ىلع هل َلُدَي ام هدنع َماق اذإ اّيسال ٌرخآلا فَلاَ ْنَم ىلع مهُضعب ٌرِكْنيف «نيِدهّتجم

 ءاننامز يف َملعلا يِعّذَي نمم ٌبجعلا اّنِإو .مهسفنأل ال نيّدلل ٌراصتنالا اَلِإ مهدصق سيلف

 ؛"ظعألا َمامإلا" اهيف ُدَلَقُي ِهِياَدّبَعَ هَتاَديَعَت نم ةيثكو هيحكنأو هدوقعو «هشبلمو «هبرشمو «هلکامو

 هک ةلاح يف ٍداوج بنذ تحت ْتَْعَقَو ِةَباَبُذ لئمك الإ هلم سيلو «هباحصأ ينو هيف نعطي مث

 مامإ يف ّليق ام ُقِّدَصُي الو ؛"ةفينح يبأ" يف َلْيِق ام ٌقِّدَصُي ٍءيش ّيأل «يرعش تيلو هرو
 ةّمئألا ءانث ٌءاملعلا ّلَقَت دقف ؟ليلجلا مامإلا اذه عم هيدأ يف هبهذم مام ُدَّقُي ال لو «هبهذم
 ,- هنع ىلاعت هللا يضر - "ّيعفاشلا" مامإلا ايس الو «؟هةعم مههّدأتو "ةفينح "ةفين يبأ" ىلع "؟ةثالقلا

 امهماسقأو مومذملاو دومحملا ملعلا يف يناثلا بابلا ءملعلا باتك ۲۸/١ :"نيدلا مولع ءايحإ'" )١(

 .ةيافك ضرف وه يذلا ملعلا نايب ءايهماكحأو

 :ةفينح يبأ مامإلا ىلع كلام مامإلا ءانث نه )٠(

 يف كمّلَك ول ًالُجر تيأر ءمعن :لاق ؟ةفينح ابأ تيأر له :سنأ نب كلال ليق :يعفاشلا مامإلا لاق )١(
 نم ركذ ؛نونلا باب «457“ /10 :"دادغب خيرات" :رظنا .هتّجحب ماقل بهذ اهّلَعْحي نأ ةيراّسلا هذه
 .(ةفوكلاب نيعباتلا ءاهقف ركذ «87 :ص :"يزاريشلا تاقبط" :ةفينح يبأ هقف يف ليق ام ءنابعنلا همسا

 اذه نم نوردتأ :لاق مث هعفرف لجر هيلع لخدف «سنأ نب كلام دنع تنك :كرابملا نبا لاق (؟)

 نم ةناوطسألا هذه :لاق ول ؛يقارعلا ةفينح وبأ اذه :لاقف ءانأ هتفرعو ءال :اولاق ؟جرخ نيح

 ةفينح يبأ رابخأ") :رظنا .ةنوئم ريثك هيف هيلع ام ىتح هقفلا هل ققو دقل :لاق اك تجرخل بهذ
 ةفينح يبأ لضف يف مهتمئأو نيملسملا مالعأ نع يور ام ركذ ١ :ص ؛يرّميَصلل "هباحصأو

 .(نورشعلاو يناثلا بابلا ۴ ۲ واول تش ةانملا" «مهنعو هنع هلا يضر

 مامإلا لاقف ءةفينحوبأف :لاق ءمهنع هباجأف عاج نع سنأ نب كلام يعفاشلا مامإلا لاس (۳)

 ىلع ٌيمايقلا ليلدلا ماقأل بهذ نم ةناوطسألا هذه :لاق ول هللات ؛هلثم رأ مل !هللا ناحبس :كلام

 :ص «"ناهجلا دوقع" ءرشع ثلاثلا لصفلا ؛77 :ص ؛"ناسحلا تاريخلا") :رظنا .هلوق ةحص

 .(رشاعلا بابلا ۹٠١
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 :هيلع يعفاشلا مامإلا ءانث نم

 رظنا .هقفلا يف ةفينح يبأ ىلع ٌلايِع سانلا :لوقي يعفاشلا ٌتعمس :ناريلس نب عيبرلا لاق
 «ةفينح يبأ هقف يف ليق ام «نايعنلا همسا نم ركذ «نونلا باب «5/!4 ١6/ :"دادغب خيرات")

 .(نايعنلا همسا نم ؛نوتلا باب «7"5“ /؟4 :"لاجرلا ءايسأ يف لامكلا بيذبع"

 وهف هقفلا يف رّحبتي نأدارأ نم :لوقي يعفاشلا سيردإ نب دمحم ٌتعمس :ىيحي نب ةّلَمْزَح لاق
 ء۱۷ ٦١/ :"ركاسع نبا خيرات") رظنا .هقفلا هل قفو نمم ةفينح وبأ ناكو ءةفينح يبأ ىلع ٌلايِع
 مامإلا ءنونلا فرح 4٠9/8« :"نايعألا تايفو" «لتاقم همسا نم ركذ ءميمملا فرح

 .(ةفينحوبأ

 :بيطخلا لاق «ةفينح يبأ نم هقفأ اًدحأ تيأر ام :لوقي يعفاشلا ٌتعمس :ديعس نب نوراه لاق

 -  اهيف يفوت يتلا ةنسلا يف دلو هنأل ؛هآر ام هنأل :قفوملا لاق ءٌتملع ام "تيأر ام" :هلوقب دارأ
 يف ليق ام «نامعنلا همسا نم ركذ «نونلا باب ء٤١۷٤ ٠١/ :"دادغب خيرات") :رظنا .-هللا امهمحر

 .(نورشعلاو يناثلا بابلا ۴١ /۲ :قفوملل "بقانملا" «ةفينح يبأ هقف

 نإف ؛هباحصأو ةفينح ابأ مزليف هقفلا فرعي نأ دارأ نم :لوقي يعفاشلا تعمس :ديبعوبأ لاق

 «نورشعلاو يناثلا بابلا 2١/7 :قفوملل "بقانملا" :رظنا .هقفلا يف هيلع ٌلايِع مهلك سانلا
 .(- تك ئي - مالعألا ةمئألا نع مامإلا بقانم ء۹ ١/ :يردركلل "بقانملا"

 :رظنا .ناسحتسالاو سايقلا يف ةفينح يبأ ىلع ٌلاِِع سانلا :لوقي يعفاشلا تعمس :ٍنّرملا لاق

 اهيلع ىنب يتلا لوصألا يف يور ام 77 :ص ءيرّميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ”)
 مسقلا 11/٠ :ص :يسايلسلا ميهاربإ نب ىيحي ايركز يبأل "ةعبرألا ةمئألا لزانم" .هبهذم

 1 .(يناثلا لصفلا «-ةتك إير ةفينح يبأ ركذ يف لصف «عبارلا
 :رظنا .هيف هل السم هقفلا يف هلوقو ةفينح وبأ ناك :لوقي يعفاشلا تعمس :ىيجب نب ةلمرح لاق

 ةفينح يبأ ىلع ءاملعلا ءانث نم انيلإ ىهتنا ام ركذ باب ء١٠٠۲ :ص ءربلا دبع نبال "ءاقتنالا")

 «"نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا بقانم يف ناّجلا دوقع" ءهيف يعفاشلا لوق ؛هل مهليضفتو

 .(هل مهميظعتو ههقف ىلعو هيلع ةمئألا ءانث يف رشاعلا بابلا «191 :ص

 مل ةفينح يبأ بتُك يف رّظنَي مل نم :لاق يعفاشلا مامإلا نع سأك نب مساقلا وبأ يضاقلا ىور
 هيلع ةمئألا ءانث يف رشاعلا بابلا ١۹١ :ص "نا ا دوقع") :رظنا .هّقفتي الو ملعلا يف ركبتي

 نع يور ام ركذ ۸۷ :ص «يرّميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ" «هل مهميظعتو ههقف ىلعو
 ىج نب ةلمرح :اهيفو ؛-مهنعو هنع هللا يضر-- ةفينح يبأ لضف يف مهتمئأو نيملسملا مالعأ

 .("هقفتي الو" :ركذي لو يعفاشلا نع

 ينعي «موي لك يف ِهرْبَق ىلإ ءيجأو ةفينح يبأب كّربتأل ينإ :يعفاشلا تعمس :نوميم نب لع لاق



 "م1

 .هدضب صقاتلاو «لاكلا الإ هنم ٌرُدْصَي ال ٌلماكلاو اں

 ىلع اََماَدْأو كلذ ْنِم هللا اتَداَعأ ءهيلع ضرتعي ْنَم ةكرب هئامرح صرتعملا يفكيو

 .نيّدلا موي مهتَرْمَر يف انو «نيحل اصلا هدابِع عيجو ءنيدهتجملا ةّمئألا رئاس بح
 اذإف ءهربق ىلإ ءيجأو ٠"ةفينح يأ" ب كّربتأل يتإ» :"لاق هنآ هعم هبدات ْنِم َيِوُر اممو

 ضعب ٌرَكَذو .«اًعيرس ىضقتف «هربق دنع ىلاعت هللا ٌتلأسو «نيتعكر ٌتيْلَص «ٌةجاح يل ْتَضَرَع

 اًبذأت :لاق ؟4ل هل ليقف ءْثْنَقَي ملف «هربق دنع َحِبّصلا لَص "ّيعفاَشلا" ّْنأ» :جاهنملا ىلع َبَتَك ْنَم

 «هدنع ةجاحلا ىلاعت هللا ٌتلأسو هربق ىلإ ٌتثجو «نيّتعكر ُتيَّلَص ٌةجاح يل تّضّرع اذإف اّرئاز

 ام ركذ ؛44 :ص «يرميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ) :رظنا .ىضقُت ىتح يّنع دعبت ايف
 يف ركُذ ام باي :446 ١/ :"دادغب خيرات" ؛هيف تام يذلا تقولاو (ةفينح يبأ) هتافو يف يور
 .(داهزلاو ءايلعلاب ةصوصخملا دادغب رباقم
 :هيلع لبنح نب دمحأ مامإلا ءانث نم

 همر ةفينح ابأ نأ اندنع حصي مل :لوقي لبنح نيدمحأ هللا دبعابأ تعمس :يِدْوّرَلا ركب وبأ لاق (1)

 ناحبس :لاقف ءةلزنمب ملعلا نم وه هللا دبع ابأ اي هلل دمحلا :ٌتلقف «قولخم نآرقلا :لاق -هللا
 برض دقلو ءدحأ هيف هكردي ال لحمب ةرخآلا رادلا راثيإو دهزلاو عرولاو ملعلا نم وه !هللا

 :رظنا .هناوضرو هيلع هللا ةمحرف «لعفي ملف روصنملا رفعج يبأل ءاضقلا يلي نأ ىلع طايسلاب

 :ص «يبهذلل "هيبحاصو ةفينح يبأ مامإلا بقانم" ءرشاعلا بابلا ء195 :ص «ناهلا دوقع")

 .("هناوضرو هيلع هللا ةمحرف" :ركذي مل اهيفو «مدقت ام ىوس (ةفينح يبأ) هعرو يف لصف ۳
 .ءاضقلا لبقي ملف ءءاضقلا يف لوخدلا ىلع ةفينح وبأ برض :يدادغبلا ملاس نب ليعامسإ لاق (؟)

 برض نأ دعب كلذو «ةفينح يبأ ىلع مرتو ىكب هل كلذ ركذ اذإ لبنح نب دمحأ ناكو :لاق

 يبأ رابخأ نم يور ام ركذ 57 :ص «يريّمصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ") :رظنا .دمحأ
 ةدارإ ركذ «نامعنلا همسا نم ركذ ؛نونلا باب «444 /1 :"دادغب خيرات" «ةريبه نبا عم ةفينح

 .(كلذ نم ةفينح يبأ عانتماو ءاضقلا ةيالو ىلع ةفينح ابأ ةريبه نبا

 ميهاربإ نب قاحسإ نب رمع انثدح لاق دمحأ نب مركم انثدح لاق ميهاربإ نب رمع نع يرَمّيَصلا هاور )١(
 بيطخلا هاورو .ها ةفينح يأب كربتأل ينإ :لوقي يعفاشلا تعمس لاق نوميم نب يلع انثدح لاق

 يف يور ام ركذ 4٤ :ص ءيرَمْيَّصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ") :رظنا .دانسإلا اذهب اًضيأ قفوملاو

 دادغي رباقم يف ركذ ام باب «4 45 ١/ :"دادغي خيرات" ديف تام يذلا تقولاو (ةفينح يبأ) هتافو

 .(نوثالثلا بابلا 1944 /7 :قفوملل "بقانملا" :داهزلاو ءالعلاب ةصوصخملا
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 يف ا.
 ِضِرْعَي دق هّنأب :كلذ نع اوباجأو .«ةّلَمْسَبلاِب رهجي مل هنأ» :هريغ َدازو .ربقلا اذه بحاص عم

 ابأ" نأ كش الو «لهاج ميلعتو «يساح يفنأ مغرك هيلإ جايتحالا دنع اهكرت ُحجَرُي ام ةْنسلل
 يضر - "ّيعفاّشلا" هَلَعَف اف «لوقلاب هنم ٌرهظأ لعفلاب نايبلاو «نوريثك ٌداَسُح هل ناك "ةفينح

 ."رهجلاو تونقلا لْعِف نم لضفأ - هنع ىلاعت هللا

 يف لاق اذلو ءهيهذم مامإ يف ٌنعاط قحألا نِعاَطلا كلذ نأ كيلع ىفخي الو :ٌلوقأ

 عابتأ ىلع ُنّيعتي :ٌلوقي اًرارم - ىلاعت هللا هحر - صارخ ا يلع يدّيس ٌتْعِمَس» :27"نازيملا'

 عيمج ىلع ّبَجَو ءاًلاع َحَدَم اذإ بهذملا َمامإ ّنأل ؛مهُمامإ هَحَدَم ْنَم ّلك اوُمّظَعُي نأ ةّمئألا

 :"اًضيأ لاقو .«يأّرلاب هللا نيد يف لوقلا نع هوُهّزَتُي نأو ,مهمامإل اًديلقت هوُحَدْمَي نأ هعابتأ
 يآ" لاوقأ نم اًلوق مهنم ّدحآ ْْمَشإِ ”يعفاقلا"و 'كلام* مامإلل نودّلقلا تضنأ ول) ذ
 مامإلا ُنوك اّلِإ هياقم ةعفرب هيونّتلا نم نكي مل ولو «هل مهتّمثأ حدم اوُعِمَس نأ ّدعب "ةفينح

 ٌةيافك هيف ناكل «هربق دنع لص اّن حبصلا يف تونقلا كرك - هنع ىلاعت هللا يضر - "ّيعفاّشلا"

 .ہھآ .(هعم هيدلقم بدأ موزل يف

 "يردركلا"و "ّيبهذلا" ظفاحلاو "ّيواحطلا" مامإلاك «هريغ َفْئَصو :هلوق# 3

 © ههاَنمَّدَق نمت مهريغو

 :ص) :"ناسحلا تاريخا" يف ؛رهجلاو تونقلا لعف نم لضفأ» ىلإ «"ةفينح يبأ"ب كربتأل ينإ) نم )١(

 .اًصّخلم (نوئالثلاو سماخلا لصفلا ءال"
 لصفلا «-هنع هللا ىضر ةفينح يبأ مامإلا نع ةبوجألا ضعب يف لوصف 777/١ :"ىربكلا نازيملا" (؟)

 .ملعلا ةرازغب هل ةمئألا ةداهش يف لوألا

 باهولا دبع خيشلا ذاتسأو «-ىلاعت- هللاي نيفراعلا دحأ (ه979 :ت) صاّوخلا ٍىسْلُرُبلا يلع ()
 217٠ /؟ :ينارعشلل "ىربكلا تاقبطلا") .هقيرطو همالك ىلع هتافلؤم يف هدامتعا رثكأ يذلا يئارعشلا

 ةداّسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا" 717/٠١ :"بهذلا تارّدش" ؛8/7١5؟ :"ةرئاسلا بكاوكلا"

 7//4١0(. :يوانملل "ةيفوصلا

 - ةفينح يبأ مامإلا نع ةبوجألا ضعب يف لوصف ١/ 77١ :"ىربكلا نازيملا") .صاّوخلا يلع :يأ (4)

 .(فرصتب ؛ملعلا ةرازغب هل ةمئألا ةداهش يف :لوألا لصفلا ؛- هندي

 .[٠717و 9501 :مقرب ةلوقملا يف (5)



YAY 

 ِنآْرُقْلا َدْعَب ىفطْصُمْلا ٍتاَرِجْعُم مّظغأ نم ناَمْغنلا ةفييَح أ نأ ٌلِصاَحْلاَو

 :مالغألا ِةَمِئَأْلا ْنِم ٌماَمِإ هب َدَحَأ الإ اُلْوَف َلاَق اَم ِهِبَهْذَم ٌراَهَْشا هبقاتَم نِم كُبْسَحَو

 هيه مك نأ ىلإ ملا هله ىلإ همر نم ِهِعاَبناَو ِهياَحْصَأِل كلا هللا َلعَج ْدَقَو
 ع ماسلا هْيَلَع - ىتسيع

[YY]ثيداحألاب هدوجرو لبق هب ريخأ دق و .- هنأل «خلإ تازجعم مظعأ م :هلوق»  

 بحاص "ّيماّشلا" نع "”هانمّدق اك كش الب هيلع ةلومح اهتإف «"اهاتمَدق يتلا ةحيحصلا

 ضرألا ُةَْمَي اهّلاع ّنإف اميرق اوُبْسَت ال» ثيدح لي اك ”'ّيطويّسلا" هخيشو '”"ةريسلا'
 «- هنع ىلاعت هللا يضر - "ساّبع نبا" ىلع مهّضعب هَّلَمَح نكل ؛"ّيعفاشلا" مامإلا ىلع “الع

 بِرْضَي نأ ُكِشْوُيا ٌثيدح َلْيُخ ايكو «نآرقلا ُنامجرتو «ةمألا ٌرْبِح هّنإف .كلذب ٌقيقح وهو
 كلام" مامإلا ىلع ةةنيدملا ىلاع ْنِم ملعأ نوُدجي الف ءّملعلا نوُبْلْطَي ءلبإلا َداَبكأ سالا

 اهل سيل اهّئإف :ثيداحألا كلت فالخب :مهنمز يف نيدرفنملا ةنيدملا ءاملع نم هريغل ٌلمتحم هّنكل

(1) 

(2 

002 

(4) 

(o) 

 . ۱۷۸ :ص لإ - ۱۷١ :ص نم

 .1۷۸:ص ]۳٠٠[ :مقرب ةلوقملا

 نب دمحم نيدلا سمشل "ةيماشلا ةريشلا"ب فرعيو "دابعلا ريخ ةريس يف داشرلاو ىدهلا لبس" :ةأّيسملا

 3178/1 :"نونظلا فشك") .(ه947 :ت) يعفاشلا يح اصلا يماشلا فسوي نب يلع نب فسوي

 .)\00 V/ :"مالعألا"

 :مقرب) :"ةنسلا باتك" يف مصاع يبأ نباو (517 :مقرب) :"راثآلاو ننسلا ةفرعم" يف يقهيبلا هجرخأ

 دبع نع صوحألا يبأ نع دوراجلا قيرط نم مهلك .(۳۰۷ :مقرب) :"هدنسم" يف يسلايطلاو ۲

 اركذ مث ؛هيف ٌففلتغ هنع يواّرلاو ٌلوهجم دوراجلا» :يواخسلاو ينولجعلا لاق .اًعوفرم دوعسم نب هللا
 «ةوق تدافأ ضعب ىلإ اهضعب تّمض اذإ ثيدحلا اذه قرط» :ينولجعلا لاقو «ثيدحلا اذهل دهاوش

 دصاقملا" «ةلمهملا نيعلا فرح :5 57-4 /7 :"ءافخلا فشك") :رظنا .«الصأ ثيدحلل نأ ملعو

 .(ةلمهلا نيعلا فرح ء٤ ٤٥١-٥۲ :ص :"ةنسحلا

 :"هكردتسم' يف مكاحلاو ٌرسح ٌتیدح اذه» :لاقو (۲۹۸۰ :مقرب) :"هننس" يف يذمرتلا هجرخأ

 .يبهذلا هقفاوو ؟هاجرخي ملو .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ۳٠۷( :مقرب)
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 ىلاعت هللا يضر - "س رافلا ُناملس" اّمأو ."""ط" هَداَقأ امك «هباحصأو "ةفينح وب" الإ لمح

 داهتجالاو ملعلا يف نكي ملف ءةبحصلا ثيح نم "ةفينح يبأ" نم لضفأ ناك نإو وهف - هنع

 «لضافلا يف دَجْوُي ال ام لوضفملا يف ُدَجْوُي دقو «"ةفينح يبأ" ك هماكحأ نيودتو نيّدلا رشنو

 وهو «ةلاسّرلا ىوعد وه «ةزجعملا يفيرعت يف يّدحتلاب َدارملا نا ىلع َءانب ٌةَّرِجْعُم كلذ يّمَسو

 كلذف هيلعو «ةّلباقملاو ةّصّراعملا ُبلط هب ٌدارملا :ليقو «”بهاوملا" يف امك نيققحملا لوق
 .ْمَهْفاف ٌثزجعم ال ٌةمارك

 ؛قالطإلا ىلع تازجعملا ٌمظعأ هّنأل :يأ ««مظعأ» ب ٌقّلعتم «نآرقلا دعب :هّلوق 7

 ْمُهَوَيِي الثل -ةّيضيعبتلا «نم» ب َرْبَع نإو --كلذب َدّيَقو ءزاجعإلا ٌةمئاد ٌةَرِوَتْسُم ٌةَرِجْعُم هنأل

 .ريَدَتف «ةاواسملاب قدْ ةيمظعألا يف ةكَراشملا نإف «كلتل ةزجعملا هذه ٌةأواسم

 دالبلاو ميلاقألا َّنِم ريثك يف لب ؛نيملسملا دالب ةَماع يف :يأ (هبهذم ٌراهتشا :هّلوقألط 1

 «”دنقرمس"و ""رهتلا ءارو ام"و "دنشلا"و "دنملا"و "موزلا" دالبك «هبَكذم الإ ْفَرْعُي ال

 .ةمدقملا 238/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 نبا نايلس هل لاقي «مالسإلا ىلإ سرفلا قباس «يناهّبصألا ءيزُمْرْهَمارلا يسرافلا ناملس هللا دبع وبأ (۲)

 :"دادغب خيرات" 5٠7« /4 :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا") (ه ”ه :ت) ريخلا نايلسو ؛مالسإلا

 a1) ا :"ةباغلا دْسأ" ٠١ /ه :"مظتنملا' ١

 لوألا لصفلا ءصئاصخلاو تازجعملا يف عبارلا دصقملا ء1٦۹٤ ١/ :"ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا" (*)

 .يّدحتلاب ةنورقم نوكت نأ :يناثلا طرشلا ءاهطورشو ةزجعملا فيرعت -ِكَي- هتازجعم يف

 .(ةمدقملا 187/1 :"ف") .(مالسإلا) "م"و "ب" يف (4)
 :ناتسجسو نامركو دنهلا نيب دالب يه -ةلمهم لاد هرخخآو .هيناث نوكسو «هلوأ رسکب- :"دنسلا" ()

 ماح نب نطقي نب ريقوت دلو نم نيوخأ اناك دنهلاو دنسلا :اولاق :ةروصنملا اه لاقي ةنيدم دنسلا ةبصقو

 (44 :ص ؛"دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ء7717/ /7 :"نادلبلا مجعم") .--مالسلا هيلع-- حون نب

 ام هوُّمس مالسإلا يفو «ةلطايهلا دالب هل لاقي هيقرش يف ناك ابف ءناسارخب نوحيج رهن ءارو ام هي داري (7)

 يحاونلا هزنأ نم ءهسأرب ميلقإ يهو «مزراوخ ةيالو و ناسارخ وهف هيبرغ يف ناك امو «رهنلا ءارو

 وأ عرز وأ ىرق وأ ٍةنيدم نم ةرايعلا نم ولخي عضوم رهنلا ءارو اهب سيلو ءًاريخ اهرثكأو اهبصخأو

 .(081/ :ص ؛"دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ء۱۲۲۳ /۳ :'عالطالا دصارم") .یعرم
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 تح هل لع مهنم ّلك «سفن ةلاسبرأ نري ٌرحن هيف نُ «نیدتحلا ةيرت اهف نا لو دقو

 ءاهيزقب َنِْفَدف ءاهب هتفد اوُعَتَم "ةيادهلا"ٌبحاص َتاَم الو كيفغلا ملا هنع َدَحأو ىّتْفأو َفْنَص

 .اًرَج ٌمُلَهو ٌباحصأ لكل ّنوكي نأ دب الو ءرفن فالآ ةعبرأ ْنم حن بدم لقت هت هنآ يورو

 نيروهشملا مالسإلا ةّمئأ نم ٍدحأل ْرَهْظَي مل :©!ةمئألا ٌضعب لاق»") :"رجح نبا" لاقو

 ام لثمب ساّنلا ٌعيمجو ٌءاملعلا عفتني ملو «ذيمالّثلاو باحصألا َنِم' 'ةفينح يبأ" ل رهط ام لغم

 اياضقلاو لزاونلاو «ةطّينتسملا لئاسملاو ةَهِبَتْشملا ثيداحألا ريسفت يف ءهباحصأبو هب اوُعَفَتنا

 هتمجرت يف ع نيتلعملا نيرخغاتلا ضعي مهتم رك5 دقو ماف را لات ها مارب «ماكحألاو

 .ها .«هٌركذ لوطي اهب مهبَسّنو مهئامسأ طبض عم ةئام نايث
 . "زب" هنع َحَجَر وآ هيلع َتَبْت ءاوس :يأ «اًلوق :هلوق# []

 اى هنع ٌةّيِوْرَم مهاوقأ ّنِإف هل اًعبت هباحصأ ْنِم :يأ «ٌمامإ هب لأ الإ :هلوق# 8

 نم هلا يل ركذ دقف ءانباحصأ نم دنقرمس ءايلع اًضيأ يصب نمو :لاقو «يشرقلا رداقلا دبع هلقن (۱)
 اهيف نفد ءنيدّمحملا ةبرت اهل لاقي ٌةَبْرُت دنقرمس دالب نم "هٌرْيِدْرَكاَج"ب نأ دالبلا فاط نمع انباحصأ

 .ريفغلا مبا هنع طعخأو +ىتفأو فنص دمحم هل لاقي مهنم ٍدحاو لك سفن ةثم عبرأ نم وحن

 00 او .ةيزتلا هلهج دنقرمس لهآ مهعج :دمحم نب دمحمب ىّسي دحاو لك نأ هريغ يندازو

 اهنم برقلاب َنِفَدَف .كلذ نم اوُعِنُمف ءاهب هنفد ودارأو :ةبرتلا هذه ىلإ هولمح "ةيادفا" بحاص ليلجلا

 .(باتكلا ةبطخ ءال-5 ١/ :"ةّيِضملا رهاوجلا") :رظنا

 يف ةّيضملا رهاوجلا") :رظنا .يدنهلا ةبيش نب دوعسمل "ميلعتلا باتك" نع ًالقن يشرقلا رداقلا دبع هاور (؟)
 ركذ يف لصف ١/ ٠١١« :"ةيفنحلا مجارت يف ةيِنّسلا تاقبطلا" .باتكلا ةبطخ :0 ١/ :"ةيفنحلا تاقبط

 .(خلإ --هنع ىلاعت هللا يضر-- مامإلا قح يف لقن ام

 .هقفلاو ثيدحلا هنع نيذخآلا ركذ يف نماثلا لصفلا ٠۲۷ :ص ."ناسحلا تاريخلا" :يف (۳)
 بقانم" :هباتك يف مالكلاو ء«(ه۸۲۷ :ت) يزازبلا يرَدركلا باهش نب دمحم نب دمحم مامإلا وه (4)

 اًقرش هقفلاو ثيدحلا هنع ىور نم هتذمالت ركذ ءرشع يداحلا بابلا ء8/7١5) :"مظعألا مامإلا

 .(ادلب ادلب اًبرغو
 دوقع" هباتك يف (ه947 :ت) يماشلا يجلاصلا نيدلا سمش «يلع نب فسوي نب دمحم خيشلا وه (0)

 .(سماخلا بابلا /١١1« 1١ :ص) :"نايعنلا ةفينح يبأ بقانم يف نالا

 .ةمدقلا "6 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()
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 . ر" هدام ءادهتج دمال دهتجملا ّنأل ؛هداهتجا يف ٌةقفاوم نيدهتجملا نم مهريغ ْنِم وأ ياس

 َبهذم مهُبَهذم ناك نإو ”ًةيساَبعلا ةلودلاف (مايألا هذه ىلإ همر ْنِم :هّلوق» ۷1

 ّناكو «خيراوتلا َبْدُك َحّمَصَت ْنَك كلذ ٌرَهْظَي ٌفيفنح اهمالسإ ٌخياشمو اهِتاَضُق ٌرثكأف ءمهٌّدَج
 مهلكف ©!نوُيمْزِراوُملا مهدعبو "نوٰيقوجلشلا كولملا امو ءاّبيرفت ةنس ةئام سه مهكلُت هدم

 ىلاعت هْلاَديَأ -نامثع لآ ُنيطالس ائِنامز ُكولم اَمأو .ًٌةّيفنح اهُيلاغ مهكلامم ةاضقو «نوّيفنح

 رئاسو ءاضقلا َنوُلَوُي ال اذه انموي ىلإ ٍةئام عست خيرات نوف -20ناديدجلا ّرَك اَم مهتلود

 .ءالضفلا ٌضعب هّلاق ءةّيفنحلل الإ مهبصاتم

 نأ َدِرَي ىتح «نامزألاو نكامألا عيمج يف صيصختلا ٌءاعذا "حراشلا" مالك يف سیلو

 سربيب رهاظلا" نمز ىلإ "ّيعفاّشلا" مامإلا بهذمب اًّضَتْخغ ناك "رصم"ب َءاضقلا

 .مَهْفاف «"7”يرادقدنبلا

 ."هنع ةياورب ذخأي ّلُك ناكف' :هلوق [1*4:مقرب ةلوقملا 00(

 .ةمدقملا ۳۹ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (؟)

 ةفالخ ثلاث ىلع قلطي يذلا مسالا وه :كويسابعلا وأ ةيسابعلا ةفالخلا وأ ةيسابعلا ةلودلا ()

 نم ةيمأ ينب اوحيزي نأ نويسابعلا عاطتسا ؛ةيمالسإلا ةمكاحلا تالالسلا ينائو «خيراتلا يف ةيمالسإ

 ناخن وكالوه مدقأ امدنع م704١ ماع تيهتنا و مال٠6 ماع تأشن :ةفالخلاب اودرفتسيو ءمهبرد

 .دادغب ةنيدم قرحو ببخ ىلع يرتتلا

 اهسسأ ىطسولا روصعلا يف ةيمالسإ ةيسراف ةيروطاربمإ يه :ةيقوجلسلا ةلودلا /نويقوجلسلا (4)
 «لوضانألا قرش ىلإ شوكودنه نم اهيضارأ تدتما يتلاو كروتتلا نوينوزغلا عورف دحأ روغوألا

 .م1195- /1١719 ماوعأ نيب نويقوجلسلا مكح ؛يبرعلا جيلخلا ىلإ ىطسولا ايسآ نمو

 ءازجأ تمكح ةينس ةملسم ةيكرت ةلالس يه :مزراوخ تاهاش وأ تاهاشمزراوخلا وأ نويمزراوخلا (0)

 نييعاطقإ عابتأ اوناك م1578 -١١/ا/ تاونس نيب ناريإ برغو ءىطسولا ايسآ نم ةريبك
 .رشع يداحلا نرقلا يف نيلقتسم اًماكح اوحبصأو ءاولقتسا مث ؛ةقجالسلل

 .ايئاد مهتلود ىلاعت هللا ديأ :ىنعملاو نايلبيال امبهأل كلذب ايمس ءراهنلاو ليللا امه :ناديدجلا (7)

 «يِراَدْفَدْنُبلا ءيكرتلا حتفلا وبأ هللا دبع نب سرّبْيَب نيدلا نكر ريبكلا ناطلسلاو رهاظلا كلملا (۷)
 :"ةرهازلا موجنلا" ؛7١7//١٠ :"تايفولاب يناولا") .(ه 51/5 :ت) ماشلاو رصم بحاص ؛يحلاصلا

 .(۷۹ /۲ :"مالعألا" ل١٠٠ ال :"بهذلا تارّدش" ۷



۲۹۱ 

 هَّذَحأ هنأكو "”'ٌاتسهقلا" هيف َحَِت  مالّسلا هيلع ىسيع هبهذمب َمُكْحي نأ ىلإ :هّلوق 1

 يف "ّنارعّشلا" مامإلا لاق دقف ءاًعاطقنا بهاذملا ٌرخآ هّبهذم نأ فشكلا لهأ هَرَكَذ امم

 ٌتيأر ءةعيرشلا ٍنيع ىلع عالطالاب يلع َّنَم امل ىلاعت هللا نأ َمَّدَقَت دق » :هّصن ام (””نازيملا"'

 َعيمج ُثيأرو ءاهلك اًهوادج يرْجَت ةعبرألا ةّمئألا َبهاذم ٌثيأرو ءابب ٌةلِصّتُم اهلك بهاذملا

 «"ةفينح ابأ" مامإلا اًلودج ةّمثألا ٌلوطأ ثيأرو ٌةراجح ْتَلاَحَّتسا دق ُتَسَرَدنا يتلا بهاذملا

 مامإلا الودج مه رصقأو ."دمحأ" مامإلا هيليو "يعفاشلا" مامإلا هيليو "كلام" مامإلا هيليو

 ءهرصقو مهبهاذمب لمعلا نمز لوُطب كلذ ُتْلوَأف «سماخلا نرقلا يف ىَضَرَْلا دقو «”7"دواد"

 ءاًضارقنا اهّرخآ نوكي كلذكف «ةّئودملا بهاذملا َلَوُأ "ةفينح يبأ" مامإلا ٌبهذم ناك ايكف

 ها «فشكلا ٌلهأ لاق كلذبو

 ُمُكِحِي -مالّسلاو ةالّضلا هيلعو انّيبن ىلع -ىسيع هللا يبن َّنأ ىلع كلذ يف ٌليلد ال نكل

 ظفاحلا لاق اذهلو «ليلد نم هل دب الف «هنمز يف نيدوجوم ٌءاملعلا ناك نإو "ةفينح يبأ" بهذمب

 نم بهذمب مكحي هّنِإ :لاقي ام 07 :هلصاح ام ؟9مالعإلا" اهاَّرَس ٍةلاسر يف "ٌيطويسلا"

 ا دلعي هنأ ىيبنب ْنَظُي فيكو هل ّلصأ ال ٌلطاب ةعبرألا بهاذملا

 ل ؟ديلقتلا هل زوجي ال ةّمئألا هذه

 .ةمدقملا 8/١ :"زومرلا عماج" )١(

 اهب نيودتلاو نازيملا اذه قوذ ءاملعلا نم دحأ ىعدا نإف :لصف ءةمدقملا ء١٠٤٠ ١/ :"ىربكلا نازيملا" (؟)

 .؟هقّدصن له
 71١ :ت) "يرهاظلا"ب فورعملا ءروهشملا مامإلا ءيناهبصألا .فلخ نب ىلع نب دواد ناهيلس وبآ (۳)

 بحاص ناكو ءامهريغو روث يبأو هيوهار نب قاحسإ نع ملعلا ذخأ «عرولا ريثك ًاللقتم ناك ءاه
 :"نايعألا تايفو") ."ةيرهاظلا"ب نوفرعي ريثك عمج هعبتو .رهاظلا لهأ مامإو لقتسم بهذم

 .(147 /9 :"دادغب خي 0 «187 ١/ :"تاغللاو ءامسألا بیذہم' ۲۲۵ /۱۲ :"مّظتنملا" ۲۵ 1

 لالج خيشلل «108-151 /7 :("ىواتفلل يواحلا" نمض) "مالسلا هيلع ىسيع مكحب مالعإلا" (4)

 ةيده" ء١/۷١۱ :"نونظلا فشك") ء(ه ٩١١ :ت) يطويسلا ركب يبأ نب نحرلا دبع نيدلا

 .(7760 ١/ :"نيفراعلا
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 انيبن مهفي ناك امك هنم ٌمَهَفَيف «نآرقلا يف ٌرْظْني هنأ وأ ءاهّسلا يف وهو اهنم ِهَمّلعَت اب وأ «يحولاب

 ها «- مالّسلاو ةالصلا هيلع -

 رجح نبا" ظفاحلا ّْنأ» :"يراقلا ّلع النم”ٌرَكَدو «ريخألا ىلع "يبذل ردا ٌرصتِقاو

 نع امهاَقلَكَي وأ ةْنَسلاو نآرقلل اًظفاح - مالشلا هيلع - ىسيع ٌلزني له :َلِئس "نالقسعل

 ةالّصلا هيلع - هماقمب ٌقْيِلَي يذّلاو «ٌحيرص ٌءيش كلذ يف لقي م 0

 ةقيقحلا يف هّنأل ؛هنم هاَقَلَت اك هِيمأ يف ُمُكْحَيِف 5 هلا لوسر نع كلذ یل هنآ - مالتلاو

 يف "يراقلا ىلع النم" ِهَّدَر «"ةفينح ا ٰيدهملا" مامإلا نإ :لاقي امو .ها .٤هنع ةفيلخ

 هَعَضَو ام اهيف درو ءٌقلطم د ةهتج هلآ هيف رو ,27 ٌيدهملا بهذم يف ّيدرولا برشملا" هتلاسر

 يبأ"ْنِم مّلَعَت - 9مالّسلا هيلع -"رضخلا" نأ :اهّلِصاح «ةليوط ٍةّصق ْنِم نيباذكلا صعب

 َفَّنَص "ٌّيريشقلا" ّنأو " يريشقلا مساقلا يأ" مامإلل اهَمَلَع مث ةّيعرشلا ءاكحألا "ةفينح

 هيلع - ىسيع ّنأو «”نوحيج يف هئاقلإب هيديرُم َضعب َرَمأو ءقودنص يف اهَعَضَو اًبتك اهيف

 .هيف اهب ْمكْحِيو .نوحيج ْنِم هْجرْح هلو دعب - مالّسلا

 .ةمدقملا ١/ 4٠-41 :"يكبشلا ىواتق" يف )١(

 فورعملا نيدلا رون دمع ناطلس نب يلعل «7-4 : :ص «"يدهملا (ةقيقح) بهذم يف يدرولا برشملا" (؟)

 مجعم" ءالد؟ ١/ :"نيفراعلا ةيده" .(ه5١١٠ :ت) يفنحلا يورملا "يراقلا يلع التم"ب

 .(19/44 /7 :"تاعوبطملا

 :ليصفتلل رظنا .اًريثك اًقالتخا هتايح ءاقبو هرمع لوط يفو اًيبن هنوك يفو هبسنو همسا يف فلتخا (۳)

 راثآو لودلا رابخأ" 3494/17 :"قشمد خيرات" 07/١“ :"مّظتنملا" ٠١7/١ :"سيمخلا خيرات”

 .(7710/ /* :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" ء177 ١/ :"لوألا

 يريشقلا يروباسْيتلا مالسإلا نيز ؛ةحلط نب كلملا دبع نب نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا وبأ (5)
 :"مّظتنملا" ٠٠٠ /۳ :"نايعألا تايفو" ۳1٦/١١ :"دادغب خيرات" .(ه450 :ت) يعفاشلا

 .(167 /ه :"يكْبُشلا تاقبط" +7

 هجايتحال كلذب يمس رهنل ٌيمجعأ مسا وه -نون و واو و ءاحو .توكسلا مث حتفلاب- :"نؤُحِيَج" ()
 يف برألا ةيابن" 2197/7 :"نادلبلا مجعم"”) .اهلاعأب رمي مَ هنأل ؛اًراجم خلب رهن ىمسيو «نيضرألا

 ١/ ۴۷١(. :"بدألا نونف



4۳ 

 ٌلاطأو :"7ط" هَحَضوأ امك هدر الإ هتیاکح زوجت الو «هل ّلصأ ال لطاب مالک اذهو

 . "عجاف «هلاطباو هدر

 وهو ال فيك ماطبلا ءال راس نب نِ ب صعأ ميِظَع رثأ ىلع َلْدَي اذه
 ةماكخأ َعّرْفَو ُهَمْلَاَو ةقفلا نود ْنَم جَو هرجا هَل .- ُهْنَع هللا يضر - ٍقيِدِصلاك

 .مايقْلاو ٍرشحلا ٍمْوَي ىلإ ماظعلا هِلوْصَأ ىَلَ

 مكحلا ٍنوك ْنِمَو «بقانملا ةرثك ْنِمو ءثيداحألا نم َمّدَقَت ام :يأ (اذهو :هّلوق 7
 .20"ط" هعابتأو هباحصأل

 .* صاّرغلا ةّرد د" يف ِهَّطَسَب ٍفالخ ىلع عيمج وأ ءيقاب ىنعمب €رٿ داس :هلوق» ]۳۸°[

 ؟ميظع رماب صخب ال فیک :يأ ال فیک :هلوق 3
 وبأ" ف ههيلإ نيُْي مل اًرمأ أدتبا امهنم الك َّنأ هبّشلا 5 ةجو «قيّدَصلاك وهو :هلوقط 13
 أَدَتِبا "ةفينح وبأ"و "رمع" ةروشمب -6- هيافو دعي نآرقلا عماد - هنع هللا يفر ارك

 اذك ءقيدصتلا باب َحَتفو «لاجّؤلا نم َّنَمآ ْنَم ل 'ركب ابأ" نأ وأ (”هاَنْمَّدَق ايك هقفلا ّنيودت

 هبّشلا ةجو ّنأل ؛ىلوأ ٌلَّوألاو» :اهيلع هحرش يف ' ”ىلعبلا" انحش لاق را ابشألا يشاوح" يف

 .ةمدقملا :47"-78 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 -هللا همحر-يروب نلابلا دمحأ ديعس خيشلا ليلجلا ثدحملاو لماكلا ربحلا نم اندفتسا:ةدئاف (؟)

 سيلف «ةفينح ابأ نادلقي يدهملا مامإلا اذكو -مالّسلا هيلع--ىسيع هللا يبن نإ :لاقي ام :هلصاحام

 قفاوي امهداهتجا نأ هب دارملا لب ؛حصألا ىلع لقتسم ٌدهتجم ايهنم لك نأل ؛هبهذم ناعبتي اههنأ هب دارملا

 نادّلقي امهنأب ضعبلا رّبع اذه ىلإ اًرظنف ؛تاداهتجالا حصأ هداهتجا نوك ببسب ؛ةفينح يبأ داهتجا
 .رمحألا تيريكلا نم زعأ غيلب ةيجوت اذهو «ملعأ هللاو ءةفينح يبأ بهذم

 .ةمدقملا :47 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 دمحم نب يلع نب مساقلا دمحم يأل رئاس يف مهوق 407 _ 41 :ص ؛"ٌصاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةّرذ" (5)

 :"نونظلا فشك") .(ه 215 :ت) "ةيريرحلا تاماقملا" بحاص «يرصبلا يريرحلا تايثع نب

 )¥ /0 :"ءابدألا مجعم' قلقا

 .("هنحطو" :هلوق) [777] :مقرب ةلوقملا (0)

 .ةمدقملا ؛؟١/8 :”رئاصبلا نويع زمغ" :رظنا ()

 ءاصخلم ةمدقملا بب /۲۹- ب /۲۸ :ق ١/ :"رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قیقحتلا" :یمسملا" (۷)
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 ءرهاظ ريغ هج ُرّوَصَتُي ال عج ام دعب نآرقلا لال ٍ؛ٌرِهاظلا وه يناثلا :لاق ن لوقو تأ هب

 ىلاعت هللا يضر -قيدصلا ْنِإف «- هنع ىلاعت هللا يضر -"نايثع' هل عماجلاو ءاّيناث م ع دق هتف

 .لّمْأَت ها «ٌتورعم وه امك "ناهثع' هَحَمجو ءفحاصملا يف ِهْعَمْي مل - هنع

[YAY]هقفلا ٌنيودت وهو «هسفن لمع رجأ :يأ «هّرجأ» "مامإلا" ل :يأ «هل :هلوق#  

 .'"ط" «هعورف ٌجارختساو
 «نيودلا نم هّلصأو ههَعَمَب :يأ ءةقفلا َنَوَد ْنَم رجأ ٌلثمو :يأ «رجأو :هّلوق# 3
 ْنَم ُلَّوُأو ءءاطعلل شيلا ٌءامسأ هيف ُبَتْكُي امل مسا : جتفو رسب وهو «ناويذلا يف هلعج :يأ

 ءايحالطصا اًلوقنم وأ كراج تنك قلل ةيكنرا مث .- هنع هللا يضر -"رمع' هّندحأ

 ّنأل :يأ "”«ٌةلعب» ها ماعلا ىلع ٌصاخلا فطع ْنِم ههَنَّوَد» ىلع ٌفطع 5 لوقو

 .ةفلألا هجو ىلع ٌعمج َفيلأتلا

 لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ اظ سفن لقت ال هنآ د" حيحصلا" يف دَرَو

 قني نأ ريغ ْنِم ةمايقلا موي ىلإ اهب لِمَ ْنَم ٌرجأو اهٌرجأ هل ناك «ٌةنسح هنس نس ْنَم»و

 يلعبلا نيدلا جات نب نمحرلا دبع نب ىج نب دمحم نب -هللا ةبه دمحم وأ- هللا ةبه وه "يلعبلا"و
 مجعم" ٠١۷1/۲ :"رشبلا ةيلج" ءالد /8 :"مالعألا) .(ه ١؟74 :ت) يفنحلا يقشمدلا
 .(167 7/7 :"نيفراعلا ةيده" ءالد 4 /7 :"نيفلؤملا

 .ةمدقملا ء١٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 .فرصتب ءةمدقملا ب /۲۹ :ق ١/ :" ر ئاظنلاو ا ن رهابلا قيقحتلا" (؟)

 لوق باب :-مهيلع هللا تاولص-ءايبنألا ثيداحأ باتك ۰ ۱ هحيحص" يف يراخيبلا هجرخأ (۳)

 ل ل مقرب یل ِضرأْلا ىف ل ُلِعاَج ىلإ ٍةَكبِتلَمْلِل كبَر لاَ ْذِإَول :ىلاعت هللا
 باتك ۰۲ /7 و 58519 : زوق ةرب 4اَمنْأَكَف اَهاَيَحَأ ْنَمَول :ىلاعت هللا لوق باب «تايدلا باتك

 ملسمو.(۷۳۲۱) :مقرب هش ا وا ةلالض ىلإ اعد نم مسا باب ءةنسلاو باتكلاب ماصتعالا

 اهلك )1١۹۷۷(. -۲۷ :مقرب «لتقلا نس نم مثإ ناب باب ءةماسقلا باتك 21717" /* :"هحيحص" يف

 .اعوفرم - 4اور - دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم
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 ْنِم ةمايقلا موي ىلإ اهب َلَِع ْنَم ُرْزِوو اهُرْزو هيلع َناك «ةئّيس َةنَس ّنَس ْنَمو يش مهروجآ
 . "”ثيدحلا ؛هلعاف رجأ ٌلثم هلف ريخ ىلع لد ْنَم»و يش مهرازوآ ْنِم ٌصُْقْنَي نأ ريغ

 ركل َّنِم اًئيش َعَدَتبا نَم ّلك َّنأ وهو مالسإلا دعاوق ْنِم ٌثيداحألا هذه :ءاملعلا لاق

 نم اًيش َعَدمبا نم لكو «ةمايقلا موي ىلإ هِلَمَع ّلثم َلمَعف «كلذ يف هب ىّدَتقا نم ُرْزو هيلع ناك

 .©0"قاقّللا" ل "ديرملا ةدمع' رخخآ يف هّماهتو «ةمايقلا موي ىلإ هب ُلَمْحَي نم لك رجأ لثم هل ناك «ريخلا

 .«عْرفاو فلو «َنَوَد» نم لک هيف َعَراَتَت «رشحلا موي ىلإ :هلوقل 31

 ءايلوألاو ءاهقفلا نم ةفينح يأ مامإلا بهذم عبتا نم ركذ

 َضَكَيَو ةَدَهاَجْمْلا ِتاَبكب َفَصَنا ْنّمب ماركلا ِءايلوألا نم زيك هبَخْلَم ىلع ُهَعبَلا ْدَقَو
 َدبِزَي يبأو َيِخْرَكْلا ٍفوُرْغَمَو َيِحْلَبْلا ٍقيِقَسَو مهذأ ٍنْب َميِجاَوْبِإك َةَدَهاَشُمْلا ٍناَدْيَع يف
 َبوُيَأ ِنْب ٍفَلَخَو ِفاَقَللا ٍدِماَح يبأو ؛َيئاّطلا دؤاذو ٍضاَيِع نب ٍلْيَصْقَو َيِمَطْسِْلا
 ِهِدْعُبل ىصخُي ال مب ْمِهيَغَو «ِقَوْلا ركب يبأو حاَرجلا نب عيكوو ِكْراَبُمْلا ِنْ هلا دعو
 .ُهوُقَقاَو الو هب اوَدَحْها الو ُهوُعَْلا ام ٌةَهْبُش هيف اوُدَجَو ْوَلَف ءىّصُْقَتْسُي ْنَأ نع

 هَعَبَلا دقو صتخي ال فيك :يأ «قيّدّصلاك وهوا :هلوق ىلع ٌفطع دَعَا دقو :هّلوق# [87]

 . "زط" لاق ايف هديلقت ٌعابتإلاو ؟خلإ

 ىنعمب ليعف :لولاو ءنايبلل ؛ريثك» ل ةفص ٍفوذحمب ّقُلَعَتُم ءايلوألا نم :هّلوق# 7

 ىلاي نم وهف «لوعفلا ىنعمبو ٌنايصع اهَكلَخََي نأ ريغ ْنِم هّتعاط ْثَلاَوَت ْنَم وهو «لعافلا

 ةملك وأ ٍةرمت ٌقِشِب ولو ةقدصلا ىلع ٌثحلا باب ءةاكّزلا باتك ل٠ 4 /7 :"هحيحص" يف ملسم هجرخأ )١(
 باوبأ) :"هنتس" يف يذمرتلا اًضيأ هجرخأو.(109١١) -59 :مقرب «رانلا نم باجح اهنأو ةبيط

 ٌنسح ٌثيدح اذه» :لاقو (؟7176 :مقرب ءةلالض ىلإ وأ عاف يده ىلإ اعد نميق باب «ملعلا

 .اًعوفرم يلجيلا هللا دبع نب ريرج ثيدح نم امهلكاٌحيحص
 ءخلإ هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب ؛ةرامإلا باتك ء7/٠8٠ :"هحيحص" يف ملسم هجرخأ (؟)

 .- ةع - يردبلا يراصنألا دوعسم يأ ثيدح نم(۱۸۹۳) - ۱۳۳ :مقرب
 .ةيبرتلاو فوصتلا ملع يف ثحبم ۲۲۳۷-۲۲۳۹ ٤/ :"دیرملا ةدمع" (۳)

 .ةمدقلا ء١٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)
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 .'"دّيَسلا تافيرعت' هّلاضفأو ىلاعت هللا ناسحإ هيلع

 ءاطرفع هثرك هيف طف نالا ىت ياو دركي ن نف رلا ىقغ ن لر
 و مانآلا هلا يف اك ءاموصعم هوك لا يف طم

 .ٌلاح وأ «ءايلوألا َنِمال :هلوق ْنِم لب َفَضَنا نم :هلوق» [84]

 :يأ «ةتباثلا ةّدّماجملا :يأ اهفوصوم لل ةفّصلا ةفاضإ ّْنِم «ةدهاجملا تابثب :هلوق# [؟84]

 ام ؟"اهلّمَحَتِب ءوسلاب ةراّمألا سفثلا ٌةَبراحم :عرّشلا يفو ُةَبَراَحلا :ةغل ٌةَدَهاجملاو «ةمئاّدلا

 .9"ٌتافيرعت" ءعِرّشلا يف بولطم وه ام اهيلع سَ
 هاور» :"ّيقارعلا" لاق «"ءايحإلا" يف اك ربكألا داهجلاب كلذ ٌةيمست َدَرَو دقو

 َمِدَق د 'بيطخلا" هاَوّرو «"رباج" نع يفيعض ن دنس ""نقهيبلا'

 نم متْمِدقو دق ريخ مَتْمِدَق» :- مالّسلاو ةالّضلا هيلع - لاقف قازغ ْنِم -لكي- يلا
 ها .«هاوه دبعلا ٌةدهاجم :لاق ؟ربكألا ٌداهجلا امو :اولاق ءربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا

 .هراثآب ىلاعت حلا ةدهاشم :يأ 4ةدهاشملا :هّلوق# [*50]

 .واولا باب "8 :ص «"تافيرعتلا" )00(

 .فرصتب «ةيال ولا :نوعبرألا بابلا «475 :ص «"ةيريّسَقلا ةلاسرلا" (۲)

 .«اهليمحتبلا (ميملا باب ء” 55 :ص) :"تافيرعتلا" يفو (۴)

 .ميملا باب ء7 69 :ص "تافيرعتلا" (5)

 ةلزعلا دئاوف يف يناثلا بابلا ءةلزعلا بادآ باتك ءتاداعلا عبر ء١۳٤۲ /۲ :"نيدلا مولع ءايحإ" (0)

 .براجعتلا :ةعباسلا ةدئافلا ءاهلضف يف قحلا فشكو اهلئاوغو

 نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا لمح نع ينغملا" ىّمسملا "نيدلا مولع ءايحإ جيرخت" يف (7)

 لضفلا بأل وهو ء٤۸١۲ :ثيدحلا مقر «بلقلا بئاجع باتك «تاكلهملا عبر ۷٠۹ /۲ :"رابخألا

 يعفاشلا يدزرُكلا "يقارعلا ظفاحلا"ب فورعملا نيدلا نيز «نحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع
 ١/ ١١(. :"نونظلا فشك" ء1۱۷۳ ٤/ :" عماللا ءوضلا") .(ه۸ ١٦ :ت)

 اذهو» :لاقو «ىوملاو سفتلا ةفلاخنو ايندلا كرت يف لصف «ءيناثلا ءزجلا ء١١٠٠ :ص «"ريبكلا دهزلا" يف (۷)

 .(فعض هيف دانسإ

(A)بايلا اله يف ةدرفملا ءايسألا ركذ ءواولا باي 6 / 0 :"دادغب خيرات" . 
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 جَرَ كولملا ءانبأ نم ناك «"ّيخلبلا روصنم" نب €"مهدأ نب ميماربإ ک :لوق) ١
r 

 ىتح َراَسو «ع ار ةّبج حو «هتباد نع ّلّرَنَف ؟َتَقِلْخ اذهلأ :ٌفتاه هب فكيف ءاديصتم

 .” يريشقلا ةلاسر" يف اذك ءاهب َتاَمو ءماَّشلا ىتأ مث «"ةّكم'ّلَتَد

 "يخلبلا قيقش" ةمجرت

 "فسوي ابأ"َبِحَص هروهشملا اعلا هلا 'ميهاربإ " نب 4"ّيخلبلا ٍقيقش'و :هلوق# 13
 متاح "داتسأ وهو «2”"ةمّدقملا" يف "ثيّللا وبأ" ِهَرَكَذ «ةالّصلا باتك هيلع أَرَقو ءيضاقلا

 . "میم" )۱۹٤( ةنس اًديهش * َناَم ؛"مهدأ َنب َميهاربإ"َبِحَص م ا

 «ءيخلبلا “يميمتلا :لبقو-- ٍلِجِعلا رباج نب ديزي نب روصنم نب مهدأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه 20(

 مالعأ ريس" ءالالا/ /5 :"ركاسع نبا خيرات") .(كلذ ريغ :ليقو له 177 :ت) دهازلا .فراعلا
 ١(. :ص «"ةيفوصلا تاقبط" ء١ :ص :"ءايلوألا تاقبط" ۳۸۷ /۷ :"ءالبتلا

 .ةعيرشلا ميظعت يف مهاوقأو مهريسو ةقيرطلا خياشم ركذ يف ثلاثلا بابلا 47" :ص 'ةيريّسَقلا ةلاسرلا" (؟
 يهو «نيعون ىلع ةنسلا نأب ملعا مث :لصف ءأ /14 :ق «يدنقرمسلا ثيللا يبأل "ةالصلا ةمدقم" (۳)

 هالالا" :ت) يفنحلا يدنَقرَمَّسلا ءهيقفلا ."ىدهلا مامإ"ب بقلملا ميهاربإ نب دمحم نب رصن ثيللا يبأل
 3701/7 :"ةداعسلا حاتفم" ۰۳۱١ :ص ء'مجا رتلا جا ات" .6 5 5 /“ :"ةيضملا رهاوجلا") .(حجا رلا ىلع

 0 * /۲ :"نيفراعلا ةيده" ۷ ۸ :"مالعألا"

 :"نونظلا فشك" 277١ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") :رظنا ءاريثك اًفالتخا هتافو رس يف فلتخاو
YETAكال /؟ ورلد“ تكلل فحل فك" طرال ق1  ITY1ولنا1 تكا كي لهم ) 

 :"ءالبنلا مالعأ ريس" هباتك يف يبهذلا ظفاحلا لاقت 45 ١/ :"تاعوبطملا مجعم”) اًضيأ رظناو

(YTDىدامج يف -.هللا هدْيأ- قحلا دبع نب لع نب دمحأ باهش يضاقلا طخ نم هتافو ٌتلقن»  
 .«ةئم ثالثو نيعبسو سمخ ةنس ةرخآلا

 :ت) ٌمصألا دهاّزلا --دمحم وبأ :ليقو-- نمحرلا دبع وبأ هفسوي نب -ناونع وأ- ناولع نب متاح (4)
Laخياشم ءامدق نم ءةمألا هذه ءاحلصو ءةمئألا مالعآ دحأو ءمظعألا مامإلا عابتأ دحأ  

 خيرات" ء۷۸١۱ :ص «"ءايلوألا تاقبط" ۸٦ :ص :"ةيفوصلا تاقبط") .خلب لهآ نمو ناسارخ

 .(۷ ١/ :"ةييسلا تاقبطلا" 77“ /7 :"ةيضملا رهاوجلا" ك3 55 /4 :"دادغب

 مالعأ ريس" ٦۳-٦۷« :ص ء"ةيفوصلا تاقبط" ١۸-۷۳ /۸ :"ءايلوألا ةيلح") :ًالّصفم هتجرتل رظنا ()
 ۱۳١-١ ١٤(. /۲۲ :"قشمد خیرات" ٤۷٥-٤۷1 /۲ :"نایعألا تايفو" ۳۱۳-۳۱۹ /۹ :"ءالبنلا

 .ةمجعملا نيشلا فرح ¥ / :"ةيفنحلا مجارت يف ةينّسلا تاقبطلا" ن3
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 'يخركلا فورعم" ةمجرت
 وعلا ُباَم رابكلا خياشملا َنِم ”"زوريف" نب «"ّيخركلا يفورعم"و :هلوق# 41
 .(۲ )٠ ٠ نس تام 7"يطقشسلا ّيَرّسلا"ٌذاتسأ وهو «هربقب ىقسَتْسُي

 "يماطسبلا ديزي يبأ' ةمجرت

 روفيط" هّمساو ؛خساّرلا مدقلا وذو «خياشملا خيش «"ّيماطسبلا ديزي يآ" و هل وق# 3

 )۲٦۱(. ةنس تام ءَمَّلْسَأو اًيسوجم ج ناک «"ىسيع نب

 "ضايع نب ليضف" ةمجرت
 ٌققع هلآو «قيرطلا مَ ناک هنآ يور ناسارا «'يضايع ن نب ليضف"و :هّلوق# []

 :ديدحلا] (ُهْبوُلُق َعَمْخَت ل نأ انماء ني دلل ناي مل ملأ ولتي ايلات َمِيَسف ءاهل اًرادج ىّقَتراو «ةيراج

 0 "دَرَوف «َعَجَرو َباَتف [5

 دف 'ّيعفاّشلا" هنع ىَوّرو (4"ةفينح يبأ" نع ةقفلا لَ ِهْنأل :””يرميَصلا'ٌرَكَذو

 دحأ :(كلذ ريغ :ليقو ه8 :ت) ينوصلا يدادغبلا ىِطَقَّسلا سّنَغُمْلا نب يَّّسلا نسحلا وبأ )١(
 ةلاسرلا" ء١١ :ص ؛"ةيقوصلا تاقبط") .هداتسأو ديّتجلا مساقلا يبأ لاخ ءدابعلا ءايقتألا داهزلا

 ٠١/ 18١(. :"دادغب خيرات" ١١١/٠١ "ءايلوألا ةيلح" ء١١ :ص :"ةيريشقلا

 498-201 :ص «"ةيريشقلا ةلاسرلا" 8٠-85« :ص «"ةيفوصلا تاقبط") :ًالّصفم هتجرتل رظنا (؟)
 .( 71719171 /5 :"نايعألا تايفو" «5 5 ١ -غالال /؟ :"ةلبانحلا تاقبط"

 57-54“ :ص «"ةيريشقلا ةلاسرلا"" ٦۷-۷٤ :ص «"ةيفوصلا تاقبط") :ًالّصفم هتجرتل :رظنا (

 :"مّظتنملا" ء5١1-4١١//1 :يزوجلا نبال "ةوفصلا ةفص" ء١١7-1١1 5١/ :"مالسإلا خيرات"

11¥( 

 ميظعت يف مهلاوقأو مهريسو ةقيرطلا خياشم ركذ يف ثلاثلا بابلا ٤۷ :ص «"ةيريشقلا ةلاسرلا" ()

 .ةعيرشلا

 ءاذه انتقو ىلإ - ةن - ةفينح يبأ باحصأ تاقبط ١۸ ١« :ص «"هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ" يف (0)

 نب دمحم نب يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ وه "يرّميصلا"و ءرِهْسُم نب يلع ةفينح يبأ باحصأ نمو
 :"ةيضملا رهاوجلا" 2515 /4 :"دادغب خيرات") .(ه476 :ت) يفنحلا يرّمْيَصلا يضاقلا رفعج

 .(51/ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" 177“ :ص ء"مجارتلا جات" ۲
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Eهوت و 'ملسم"و "يي 7 راخبلا" نایظع نامامإ هل یورو «ميْظع ٌمامإ هنع ّدخأو  

 .ةلفاح ةمحرتب 5 0 غ فو تلا

 'يئاطلا دواد" ةمجرت

 اعلا يَ ئالا وكلا ناييلس نب ريصن نب رصن نبا وه "يت :اّلعلا دواد"و :هلوق# 141[

 ةقفلا ٌَسَرَدو «ملعلاب هّسفن َلَغَش ْنّمم ناك ءمامإلا باحصأ دحأ ءدباعلا دهالا «ٌلماعلا

 ممألا يف "دواد" ناك ول» :""راثد نب ٌبراحم" لاق «ةدابعلا موزلو «ةلزعلا ٌراّمخا مث ءهريغو

 1 ه) ةنس تام : : "ميعن وبأ" لاق «هريخ ْنم انيلع ىلاعت هللا صقل ءةيضاملا

 "فافللا دماح يبأ" ةمجرت

 خياشم راك ْنِم ءٌيخلبلا 'هيورضخ نب دمحأ" وه 4" فاَقّللا ٍدماح يبأ"و :هلوقط 1
 ر 00 )١ ٌةئس تام «ناسارخ

 .ءافلا فرح ءأ /150-أ /7؟ 44 :ق ءهنم عوبطملا ريغ مسقلا يف )١(

 .مهريغو َناكّلَح نباو هركاسع نباو «ينيوزقلا يعفارلاو «يبهذلا ظفاحلا :مهنم (؟)
 خيرات" ۳-۳۱ ٤/ :"نیوزق رابخآ يف نیودتلا" ۳۳۱-٤٤" /۱۲ :'مالسإلا خیرات") : 3

 قشم ": ٤۸/ ٤٥۳-۳۷۰ :"نايعألا تايفو" ٤/ ٤۷-٥١(.

 وبأ وأ رظنلا وبأ وأ راثد وبأ :لاقيو ؛يفوكلا يِموُدَّسلا سودرك نب راثد نب براحم فّرطُم 1 م

 :"ركاسع نبا خيرات" ۲١ /۳ :عیکول "ةاضقلا رابخأ") .(كلذ ريغ :ليقو ها١1 :ت) سودرک

 . ٤۹/٠١ :"بيذهتلا بيذع" 1۷٤ /۲ :"خيراتلاو ةفرعملا" ۷ ٠٤

 خيرات" «يئاطلا دواد رابخأ ء8١1 :ص «يرميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ") :هتلوقمل رظناو

 .(لادلا باب ۳۱۸ /9 :"دادغب

 تاقبط" 709-777 /7 :"نايعألا تايفو" 1211-0771 /4 :"دادغب خيرات") :ًالّصفم هتجرتل رظنا ()

 .(1915-158 /7 :"ةيضملا رهاوجلا" ۲۰۰-۴٠٠١ :ص «"ءایلوألا

 تاقبط" :478-47 ٠١/ "ءايلوألا ةيلح" 40-448 :ص «"ةيفوصلا تاقبط") :ًالّضفم هتجرتل رظنا (0)

 ٤۸۷-٤۸۹(. /۱۱ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ا" -1"/ :ص «"ءايلوألا

 ميظعت يف مهلاوقأو مهريسو ةقيرطلا خياشم ركذ يف ثلاثلا بابلا ءالا :ص «"ةيريشقلا ةلاسرلا" ()

 .ةعيرشلا



 ل

 "بويأ نب فلخ" ةمجرت

 "فسوي يبأ" ىلع َّقَفتو "رفز'و "دمحم" باحصأ ْنِم 4"بوُيأ نب فلخ"و :هلوق# 1
 هنأ ٌحصألاو ا ددم هیحصو « "مهدأ نب ميهاربإ" نع دهلا ٌدححأو ءاصيأ

 - لَم ىلإ هللا نم ملعلا ٌراَص» :لاق هنأ هنع َيِوُرو «"7”ٌيميمَتلا" هّرَكَذ امك "7071) ٌةنس

 يأ" ىلإ ٌراَص مث «نيعباتلا ىلإ َراَص مث «- مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحّضلا ىلإ َراَص مث ل

 ."”طخسيلف َءاَش ْنَمو ءٌصْريلف َءاَش ْنَمْف «"ةفينح

 "كرابملا نب هللا دبع" ةمجرت

 هةقفلا َمَمَح ةّمئألا ٌّدحأ ءُتدحملا ةيقفلا ٌدهازلا €'كرابملا نب هلا دبع"و :هّلوق» 1

 لاق .“ةريثكلا بتكلا َفَّنَصو «ةدابعلاو «عرولاو ةحاصفلاو هّدغّللاو ٌرحّنلاو ءّبدألاو

 مامإلا خويش دحأو ءدهزلاو ثيدحلاو ملعلا يف ةّمألا هذه ناكرأ ٌدحأ وه» : يذلا"

 ةنس تام «ةقئألا هل َدِهَشو ءقريثك عضاوم يف هَحّدَمو ,"ةفينح يبأ" نع دخ "دمحأ"

 ١۱٤۷-۱٤۸ /۳ :"بیذهتلا بیذہم" ۲۲۱-۲۲۲ /۱۳ :"تایقولاب يناولا") :ًالّصفم هتجرتل رظنا (۱)
 ~YA}. 41/۱ :"يئانحلا نبا تاقبط" «17/7--11/+ /؟ :"ةيضملا رهاوجلا"

 .ةمجحعملا ءاخلا فرح 7 ه9 /* :"ةيزّشلا تاقبطلا" يف ()

 يف قفوملاو ء(نامعنلا همسا نم ركذ ءنونلا باب :.450 )١6/ :"هخيرات" يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ (9)

 .(بهاذملا رئاس ىلع هبهذم ميدقت يف نورشعلاو سداسلا بابلا «ك1؟١ /؟ :"هبقانم"
 478/١(. :"نيفراعلا ةّيده" ء6١١ /4 :"مالعألا") .هيف فنص نم لوأوهو :"داهجلا باتك" :اهنم (4)

 :"نوئظلا فشك") .هيف فنص هتملع نم لوأ وه :يوونلا مامإلا لاق ."اًثيدح نيعبرألا باتك" :اهنمو
 .(١1؟ :ص «"ةقرطتسملا ةلاسرلا" ۷ ١/

 "تسرهفلا" +2١15 :ص «ينادوُرلل "فلسلا لوصومب فلخلا ةلص") ."ةلصلاو ربلا باتك" :اهنمو

 .(۲۸۰ :ص «ميدنلا نبال

 478/1١(. :"نيفراعلا ةيده" 1117/7 :"نيفلؤملا مجعم") ."هقفلا يف نئسلا باتك" :اهنمو

 ١/ ١1/8(. :"يبرعلا ثارتلا خيرات" ١1577« /؟ :"نونظلا فشك") ."قئاقرلاو دهزلا باتك" :اهنمو

 758٠(. :ص ؛"تسرهفلا" 1717/7 :"نيفلؤملا مجعم") ."ريسفتلا باتك" :اهنمو

 .ملعأ هللاو .يبهذلا مامإلا تافلؤم نم انيديأ نيب هيف هدجن مل صحفتلاو عبتتلا مغر (5)

 ١/ :متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجلا باتك") :ين ًالّصفم كرابملا نب هللا دبع لوح ةمئألا لاوقأ رظنا (



۳*١ 

 عماجمب ذأ اَم هرابخأ نياحم ْنِم ٌرَكّْذَو «قلفاح ةمجرتب "”َيميمقلا" هَمجْرَتو 7 00141)
 .تالٌوطملا يف ْتَرِكُذ بهذملا عورف يف ٌةريثك ٌتاياور هلو «"7لقعلا

 'حارجلا نب عيكو" ةمجرت
 و

[é**[لحأو «مالسإلا خيش «يفوكلا يدع نب حيلم نب ("حارجلا نب عيكو'و :هلوق#  

 .مالعألا 1 ةّمئألا

 لاقو .«ليل لَك ّنآرقلا ميو «رهّدلا ٌموصي "يكو" ناك  :©'”مثكأ نب ىبحي" لاق
 "كرابملا نبا" ل ناك :لاق ؟"كرابملا نبا" الو :هل ّليق ؛هنم ٌلضفأ ٌتيأر ام» :7نيعم نبا"

 لوقب يتو مولا ُهٌرْسَيو «ةلبقلا ٌلبقتسي ناك «'عيكو" نم ٌلضفأ ٌتيأر ام نكلو «ٌلضف

(1) 

0 

2 

(4) 

(o) 

 «نيعلا باب ۳۸۸-٤۰۹ /۱۱ :"دادغب خیرات" «نیعلا باب ۱۷۹-۰۱۸۱ /۵ و ءةمدقملا ۲۸۱-۲

 بهذم مالعأ ةفرعل كلاسلا بيرقتو كرادملا بيترت" «كرابلا هيبأ مساو هللا دبع همسا نم ركذ

 :"ركاسع نبا خيرات" ءكلام باحصأ نم ىلوألا ةقبطلا 7577-481 :صضايع يضاقلل "كلام

 ةقبطلا ١١/ ۲۲١-٠۲٤۸ :"مالسإلا خيرات" هللا دبع همسا نم ركذ ؛نيعلا فرح :5/84-74 ۲

 .(نيعلا فرح ؛ةرشع ةعساتلا

 «81/8/4-451 :"ءالبنلا مالعأ ريس" 155-390 /4 :"ءايلوألا ةيلح" :ًالّضفم هتمجرتل رظنا

 141/4-5١1(, :"ةينّشلا تاقبطلا" ٤/ 1۳٤-1٤۷ :"ةوفصلا ةفص"

 .ةلمهملا نيعلا فرح ١481-2701 /5 :"ةيئسلا تاقبطلا"

 .هيلع ىلوتسا :لقعلا عماجمب ذخأ

 ةاضقلا يضاق «يزؤورملا ءيديسألا «يميمتلا ناعَمْس نب نطق نب دمحم نب مَا نب ىيحي دمت وبأ

 تايفو" 207/54 :"قشمد خيرات" ؛187/1 :"دادغب خيرات") .(ه؟ 57 :ليقو ۲٤۲ :ت)

 ١١/ ١١١(. :"مّظتنملا" ١/ 1٤١ :"نايعألا

 ٠۷/١ :يبهذلل "ظافحلا ةركذت" ءواولا باب ٠٥۳/٠١ :"دادغب خيرات") :هتلوقمل رظناو

 .(ةسداسلا ةقبطلا

 :ص «يرميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ") :رظنا .نيعم نبا نع نابح نب نيسحلا تاياور نم اذه
 .(حارجلا نب عيكو ءواولا فرح ءالا /57' :"قشمد خيرات" :حارجلا نب عيكو ,؛٥

 5801/1١6« :"دادغب خيرات" ١56 :ص «يرَميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ") :هتلوقمل رظناو
 .(واولا باي



3 

 هلوقب يِتْفُي ')ناطقلا "ٍديعس نب ىبحي" ناكو :لاق ءاّريثك اًنيش هنم ٌمِهَس دق ناكو "ةفينح يبأ"

 .7”"ٌيميمت' ؛"دمحأ"و "يعفاّشلا" خويش ْنِم وهو «"70194) نس تام ؛اًضيأ

 "قارولا ركب يآ" ةمجرت

 ا” خلب"ب َماَقأ «يذمرتلا "ورمع نب دمحم" وه €" قاّرولا ركب يبأو :هلوق# ]4۰1[

 تاقيط" يفو 6 اشر «تاضايرلا يف تفيناصت هلو ؛"هيورضخ نب دمحأ"َبِحَّضو

 ةلجح يف فاحش نب دم جرف وبأ هَرَكَذ «قاّرولا ركب وبأ "يلع نب ۰ دما" : = ملا

 يف ردو « يا د د” بتكلا ّنِم هلو :لاقف 00" تي ّيخركلا'ٌرَكَذ نأ دعب انباحصأ

 ةريبك ةئام م عبس تبتر «ينودر : :هباحصأل لاق ةلحرم راس الف ءاجاح ج 3 رخ هنآ "قلا"

 خيرات") .(ه94١ :ت) يرصبلا يميمتلا لوحألا ناطقلا خٍوٌّرف نب ديعس نب ىيحي ديعس وبأ ظفاحلا )١(

 :يبهذلل "ظافحلا ةركذت" 2517/1١ :"بيذهتلا بيذهت" الا ٠١/ :"مّظتنملا" 23٠1/1 :"دادغب

 .(؟ ١/4

 :"دادغب خيرات" كالال 11١/7 :"ةرفصلا ةفص" 57٠-45 :"مّظتتملا") :ًالّضفم هتمجرتل رظنا (؟)

 .(8١٠-ه/8 /5077 :"ركاسع نبا خيرات" 550-16

 .واولا فرح ءأ /5--[ /"ه4 :ى ههنم عوبطملا ريغ مسقلا يف :"ةينّسلا تاقبطلا" (©)

 لاقيو ءةّلغ اهعسوأو اًريخ اهرثكأو اًركذ اهرهشأو اهنُّدُم لجأ نم .ناسارُخب ٌةروهشم ٌةنيدم :خلب (4)
 .(78" ١ :ص «"دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ء۷۹ ١/ :"نادلبلا مجحم") .اهيف رمي هنأل ؛خْلَب ربت :نوحينل

 ميظعت يف مهلاوقأو مهريسو ةقيرطلا خياشم ركذ يف ثلاثلا بابلا «47 :ص «'ةيريشقلا ةلاسرلا" ()

 .يذمرتلا قارولا رمع نب دمحم ركب وبأ :ةعيرشلا

 .قاّرولا ركبوبأ يلع نب دمحأ .دمحأ همسا نم باب «41// ١/ :"ةينَّسلا تاقبطلا" ()

 هوفنص ام ءايسأو ءايلعلا رابخأ يف ةسداسلا ةلاقملا :سداسلا ءزحلا ء۲ ١۸ :ص "تسرهفلا باتك" يف (۷)

 دمحم بوقعي يبأ نب قاحسإ نب دمحم جرفلا يبأل وهو ؛هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ يف يناثلا نفلا ؛خلإ
 :ت) "ميدنلا نبا" وأ "ميدنلا"ب فورعملا يعيشلا يلزتعملا يدادغبلا قاّرولا ءميدنلا قاحسإ نب

 ناسل" ۳۹۸/۲۷ "مالسإلا خیرات" ۲٤۲۷/٦ :"ءابدألا مجعم") .(كلذ ريغ :ليقو ه۸

 .(ه١۳۸ ةنس قوتملا مولعلا سرهف» هيقو ء۴١١٠ /۲ :"نونظلا فشك" ؛20ا/ /5 :"نازيملا

 :"دادغب خيرات") .(ه1 ٠ :ت) يفنحلا يخركلا مد نب لالد نب نيسحلا نب هللا ديبع نسحلا وبأ (4)
 .(4775/18 :"ءالبنلا مالعأ ريس" له 14 :"مّظتنملا"' ۲ :ص ؛'يزاريشلا تاقبط" ءال*

 راتخم ءاجرلا يبأل :هعناومو جحلا همزلي نميف باب :جحلا باتك ء۷۲ :ص «"ةينْعلا ميمعتل ةينملا ةينف" (9)



۳ 

 .مها .؟هودّرف «ةدحاو ةلحرم ف

 "مصألا متاح" ةمجرت

 لّلقّتلاو "فّشقَّتلاو «عرولاو دهّرلاب روهشملا فراعلا مامإلاك «مهريغو :هلوق# [3

(1) 

 نه

 جات" ء۷١٠٠ /۲ :"نونظلا فشك") .(ه 508 :ت) ينيمزغلا يدهازلا نيدلا مجن «دومح نب

 4T /Y) :"مالعألا" 7 01 /7 :"ةداعسلا حاتفم" 746 :ص «"مجارتلا

 نيدلا رخف ءروصنم يبأ نب عيدب هذاتسأل "ءاهقفلا ةينم"ب موسوملا "طيحملا رحبلا" نم اهافصتسا

 :"تاعوبطملا مجعم" ۱۸۸٦/١ :"نونظلا فشك") .هتافو نس ىلع رثعن مل «يفنحلا يقارعلا

 روصنم نب عيدب# (04 :ص) :"ةيهبلا دئاوفلا" يف عقوو ,(77 /4 :"ةيضملا رهاوجلا" 1

 سمش هركذ" (0 4 :ص) :"ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةينّسلا تاقيلعتلا" يف نكل «ينْبَرُقلا نيدلا رخف يضاقلا
 هاهسو 074 /1) :"نيرسفملا تاقبط" يف يطويّشسلا ٌذيملت يكلاملا يدواّدلا دمحأ نب يلع نب دمحم نيدلا
 اًيقم ناك :لاقو ,"يفنحلا يِنْئّرَقلا نيدلا عيدب «هللا دبع يبأ «باهولا دبع نب ركب يبأ نب دمحأ"ب
 «"خلإ .... ركب يبأ نب دمحأ" )١١/1١( :"نيقراعلا ةيده" يف هايس كلذكو .ه ٠۲١ ةنس ساويسب

 ةنس يفوت ِهّنأ ركذو ؛"ءاهقفلا ةينم"ب ىّمسملا "طيحملا رحبلا" ٌبحاصو يدهازلا ُذاتسأ هنأ ردو
 هباتك ةمدقم يف يدهازلا هركذ اًضيأو ه0 ةنس يفوت ّيدهازلا هّديملت َّنأل ؛اطخ وهو م٤
 .«خلإ ....روصنم يبأ نب عيدب نيدلاو ةلملا رخف هنأ» (ةمدقملا ء”7 :ص) "ةينملا ةينق"

 ساويسب اًيقم ناك هنإ :اولاقو «تاقبطلاو مجارتلا باحصأ هركذ دقف "....ركب يبأ نب دمحأ" امأو

 هتمجرت رداصم يف دجن ملو «'زيزعلا هللا باتك مولعل يواحلا زيرحلا عماجلا" باتك هلو ده 57١ ةنس

 :ص «"مجارتلا جات" ١/ ٠۳۳ :"ةيضملا رهاوجلا") :رظنا ."ءاهقفلا ةينم" باتك هل نأ انيديأ نيب يتلا

 .(11 1١/ :"ةيفنحلا ءامسأ يف ةينجلا رايثألا" ١/ ۴١ :"ةينسلا تاقبطلا" ٤

 بحاصو "نيفراعلا ةّيده" بحاص ىلع رمألا هبتشاو «نيملعلا نيذه نيب اًسبل ةلثسملا يف لعل :لوقنف

 «"ركب يبأ نب دمحأ" نيبو "روصنم يبأ نب عيدب" نيب ٌحضاوو ٌريبك قرفلا ذإ ؛"ةينّسلا تاقيلعتلا"

 .باوصلاب ملعأ هللاو ءلمأتيلف
 وأ دمحأ ديعس بأ نب فسويل "يتفملا ةينغ" وأ "ءاهقفلا ةينغ" باتك هلم هب مع ءاهقفلا ةينم"و
 مجعم" 714/8 :"مالعألا") .(ه 578 :ت) يفنحلا يناتسجسلا دمحأ نب ديعس بأ نب فسوي
 ١۱۹(. :ص ؛"مجارتلا جات" 217511 /؟ :"نوئظلا فشك" ٤/ ۰۱٤۲ :"نیفلوملا

 مجعملا' "فشق" :ةدام "ريشملا حابصملا") .شيعلا ةنوشخو مّتنّكلاو هُفرَتلا كرت :فشقتلا
 .(فشق :ةدام ."طيسولا



٤ 

 نب دمحأ" هَلأَس «مگڃجلاو دهڙلا ين نوَدُم مالک هل ”'مظعألا مامإلا" عابتأ ٍدحأ ."ّمصألا متاح"

 :لاصخ ثالث يف "دمحأ" اي :لاقف ؟ساّنلا َنِم ُصْلخَتلا ب «"متاح" اي ينئيخنأ» :لاق *لبنح

 اًقح مهنم اًدحأ َيِضْقَتْسَت الو مهقوقح َيِضْفَتو ايش مهام ْنِم دست الو «كّلام مهَيِطْعُت نأ

 «هسأر َعَفَر مث "دمحأ""!ٌقّرطأف ءءيش ىلع مهنم اًدحأ هرْكُن الو .مههوركم ّلمتحتو ءكل

 .«ملست كيلو :" متاح" هل لاقف ٌةديدشل اهَّنِإ "متاح" اي :لاقف

 'يلذاشلا ليغ" ةمجرت

 ْريِهَسلا "ّيركبلا َلذاَشلا دمحم" يدّيس دوجولا ٌبطق ةيالولا ةرئاد ٌمتنخ مهنمو

 قطنو «لاوحألا نم هَنّكَمو ءنوكلا يف ىلاعت هللا هَقَكَص ْنَم ٌدحأ ظعاولا هيقفلا «يفنحلاب

 فراعلا لاقف نيِدّلجي يف ' ؟بهضعب هّمحزَتو «ُنايعألا هل َبِلُقَو ءدئاوعلا هل قرح «تابّيغملاب

 قيرط ىلع روما ّضعب َرَكَذ اّلإ و «هيلع َمّلَكَتَي ىّبح هماقمب الع طي ل هْنإ» :©"َيارعّشلا'

 .«ةعدقملا 13/1 فا .(مبف) "ماو "ب' يف (1)
 ناسل") .ضرألا ىلإ ٌكَظْنَي ِهّيَئْيَع ىخرأ :اًضيأ 0 بلكي ملف تک اإ :اقاَرْطِإ لجرلا ٌقَرْطأ 0

 "قرط" :ةدام :"حاحمصلا" "قرط" :ةدام :"برعلا

 :"نايعألا تايفو" متاح همسا نم ركذ ءءاحلا باب ء١16 /4 :"دادغب خيرات") :ةلوقملا هذه رظنا (۳)

 .(ءاحلا فرح ء۷ ۲

 -دمحم وبأ :ليقو -نمحرلا دبع وبأ هفسوي نب -ناونع وآ- ناولع نب متاح وه "مصألا متاح"و
 (هالالا/ :ت) ّمصألا دهاّرلا

 نبا"ب ريهشلا يفنحلا يلذاشلا يريصوبألا نيدلا ماسح نب يلع نب رمع نب يلع نيدلا رون خيشلا وه (4)
 .عوبطم وه و "يفنحلا دمحم يدّيس بقانم يف يِفَّصلا جملا" هباتك مساو (ه ٠+9 دعب :ت) "ينوُثتبلا

 حاضيإ" 481١/7« :"نيفلؤملا مجعم" 44/١: :"تاعوبطملا مجعم" 015/4 :'مالعألا")

 ١١(. /؟ :"تونكملا

 .فرصتب «يفنحلا نيدلا سمش ءال4 /؟ :(رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول)'ىربكلا تاقبطلا" يف (5)

 مجعم") .(ه 919/7" :ت) يراصنألا يئارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع وه "ينارعشلا فراعلا"و

 ٤/ ۱۸١(. :"مالعألا ۳۹ /۲ :'نیفلؤملا



 )۸٤۷('. ةنس يوت «خيراوتلا بابرأ و

 «يصْقتْسُي نأ» :هلوق لبق «ْنِي»َفَّدَحو .«صْخُي ال» هلوقل هلع «هدعبل :هلوق# [40]

 :يأ .هئاصقتسا بلط نم هدعابتل هواصحإ نكمي ل :يأ ٌكرَّطُم عئاش وهو ءللا نمأل

 .هاهتنمو هتياغ

 ءادرف اًدرف ّدْعَت نأ ّدعلا َّنأل ُذَعُي ال :انلوق ْنِم لبأ ؟ىصحي ال» :هلوقب ُديبعَتلاو
 يارا رس

 Yé] :ميهاربإ] (َهوُصَحُت ال هلآ َةَمْعِن أوُدُعَت نإَو) ىلاعت لاق اذلو ؛لمجلل ُنوكي ٌءاصحإلاو
 داق اذك ءّدعلا نع اًلضف اهئاصحإ ىلع اوردقت الف ءاهّدع متدرأ نإ :--ملعأ هللاو - هانعم

 ."7”ىفصتسملا" يف "ّىفسُنلا" مامإلا

 -۷۹ /۲ :"ينارْغّشلا تاقبط" 1774-747 / :يوادُملل "ةيردلا بكاوكلا") :ًالّصفم هتمجرتل رظنا (1)
 يلع يبأل (ىريكلا ةيلذاشلا تاقبط) "ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةّيلعلا تاماركلا عماج" 4

 .(85-86 :ص «يواخسلل "كولسلا ليذ يف كوبسملا ربتلا" 17٠١-0177 :ص :نهوّكلا
 (ها/١٠ :ت) يفسنلا نيدلا ظفاح دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأل وهو «ةمدقملا ٠١١ :ص ؛"ىفصتسملا' (؟)

 .(ه 007 :ت) يدنقرمسلا ينيسحلا نيدلا رصان يلع نب دمحم نب دمحم مساقلا يبأل "عفانلا هقفلا" هب حرش

 .(۱۹۲۲ 1971/7 :"نوئظلا فشك" :1*157-170707 /7 :"يشاوحلاو حو رشلا عماج')

 ةدئاف
 يفسنلا حرش نأ يف تاقبطلاو مجارتلا باحصأ نيب ٌريبك ٌطلخ عقو دق هنأ انه هيلع هيبنتلا بجي امم

 ح_رشل ناسا وأ نالقتسم ناحرش اهبنأ يف و "عفانملا"ب وأ "ىفصتسملا" ب موسوم "عفانلا هقفلا" ىلع

 «يفسنلا ةمومظنمل حرش وأ عفانلا هقفلل حرش "ىفصتسملا" نأ يف مهنيب بارطضإلا عقو اذكو ءدحاو

 :"ةينجلا رامثألا") :رظنا .ىفصتسملل ٌراصتخا وأ يفسنلا ةموظنمل ٌلقتسم حرش وه 'ىفصملا" نأ ينو
 ىربك شاطل ءاهقفلا تاقبط" ء١١٠٠ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ء١۷ :ص «"مجارتلا جات" ۲

 رردسلا" ۲۹٠ /۲ :"ةيضملا رهاوحلا" ء۱۹۲۲ /۲ ۰۱۸7۷ /۲ :"نونظلا فشک" ۰۱۱۳ :ص «هداز

 ۲٤۷( /۲ :"ةنماكلا
 دسعبو "ىفصملا"و "ىفصتسملا" يباتك ىلإ انعجار ريثكلا بارطضالاو ديدشلا أطخلا اذه ىلإ اًرظنف

 :نارمأ انل رهظ ريثك صحفتو قيمع لمأت
 رخآ يف هسفنب يفسنلا هركذ اك «"ىفصتسملا" ب "موسوم عفانلا هقفلا" ىلع يفسنلا حرش نأ :لوألا
 < خلإ ىفوتسملا نسم ىفصتسملا وهو هئالماو عفانلا حرش نم ٌثغرف امله :(أ /777 :ق) "ىفصملا'



 ب موسوم 'عقانلا هقفلا" ىلع يفسنلا حرش نأ امات ًاحوضو رمألا انل حضتي ةرابعلا هذه ىلإ ًارظنف

 -يثمارلا يلع نب دمحم نب يلع نيدلا ديمح خيشلل "عفانلا هقفلا" ىلع رخآ حرش وه "عفانملا"' امأو

 حومرشلا عماج" ءالالا# /4 :"مالعألا" :رظنا (ه"51 :ليقو به575 :ت) يراخبلا ريرضلا

 باتك نأ ايهيلك يشمارلاو يفسنلا ىلإ"عقانملا" ةبسن يف هابتشالا هجو لعلو ١777(. /7 :"يشاوحلاو

 «يفسنلا نيدلا ظفاح مامإلا هذيملت روضحب ريرضلا يئمارلا مامإلا اهاقلأ سورد نع ٌةرابع "عفانملا'

 ىلعف يفسدلل هبسن نمو ؛هلوقو هملع هنأ ىلعف يشمارلل هبسن نمف ءاهنيودتو اهعمجب يفسنلا ماقف
 لإ (.يشمارلا) راشأق» :(1١؟75:ص) "ىفصتسملا" ةمدقم يف ءاج ام اذه دكؤيو .عمجو هنود نم هنأ

 ىلإ هتبجأف «هدئارف نم تطقتلا ام مظنأو «هدئاوف نم تقلع ام بترأ نأ ٌمنغ هتعاطو ٌمكح هتراشإو

 بتكلا نسم هركذ قييلي اسم كلذ ىلإ ٌمضأ نأ ريكفتلا يف ىلوألاو ريبدتلا يف ىرخألا تيأرو .كلذ

 نم قّلع رمألا لوأ يف يفسنلا نأ ىلع لدت ةرابعلا هذه .«خلإ ةدئاعلل اريثكتو ةدئافلل اًميمتت ةطوسبملا

 هعماج وهف يفسنلا امأو «يئمارلل ةقيقحلا يف وهو "عفانملا" وه هلعلو «هدئارف عمجو يشمارلا دئاوف

 اهيلع دازو اهمظنو اهبترو كلذ ىلإ هباجأف اهميظنتو اهبيترت ىلع يئمارلا ههّجو مث .بسحف هلقانو
 .ملعأ هللاو "ىفصتسملا" باتك انل جتنا ىتح مهتافلؤمو ملعلا لهأ مالك نم اهيلإ ٌمضو

 سيو «"فالخلا يف يفسنلا ةموظنم" ىلع يفسنلا نيدلا ظفاحل ٌلقتسم حرش وه "ىفصملا' نأ :يناثلا
 ."ىفصملا" ب فيرعتلا دنع هانئتبثأ امك :"ىفصتسملا" راصتخاوه

 ىلع طقف ٌدحاو حرش هل لب ؛"ىفصتسملا" مساب "ةموظنملا" ىلع حرش هل سيل يفسنلا نأ ةقيقحلاو
 "ىفصملا" ةقامخ يف هسفنب يفسنلا مامإلا هحّرص ام اذه دّيؤيو ."ىفصملا" ب موسوملا وهو "ةموظنملا"

 هئالمإو عفانلا حرش عمج نم ٌتغرفامل» :لاقف ءاههنم لك لصأ نّيبو امهنيب قيرفتلاب (أ /577:ق)

 ًاحرش ةموظنملل عمجأ نأ نيقيلا بلطل ينالخو نيدلا يف يناوخإ ضعب ينلأس "ىفصتسملا"وهو
 نسم هيف ام ءافصل ؛"ىفصملا" هتيمسو. ىلذ ىلإ تدهتجاف .... قئاقحلاو قئاقدلا ىلع المتشم

 .؟خلإ لوقنملا

 هلالقتساو هعضو اههنم لكل نأ اًنيقي انل نبت امهيلع عالطإلاو نيباتكلل انحفصت لالخ نم اًضيأو

 أدب ثيح ؛حورشملا هلصأ عم امهنم لك قافتاو ايهيف حراشلا جهنم فالتخاو نيباتكلا ىوتحم ليلدب

 نم تيب لوأ حرشب ًةرشابم "ىفصملا" يف أدبو "عقانلا هقفلا" تارابع حرشب "ىفصتسملا" يف حراشلا

 ءامهيطوطخم نم ةيئادبلا ةقرولا ىلع نيباتكلا مساب حيرصتلا ءاج دق كلذ ىلإ ةفاضالابو ."ةموظنملا"

 دمحأل ىفصتسملا ىلع قيقحتلا ةمدقم رظناو .عفانلا حرش ىفصتسملاو ةموظنملا حرش ىفصملا :وهو

 .(قيقحتلا ةمدقم (5 0١-4 :ص «يفسنلل 'ىفصتسملا") :يدماغلا



¥ 

 يف هِمُدَقَتَو هبَهذَم يف هيباَلَص َعَم ِهيَلاَسِر يف ُيِرَصُقْلا مِساَقْلا وُبَأ داسال َلاَق ْدَقَ
 ْنِم ُةَقيِرطلا هِدَه تْذَحَأ نأ :ُلوُقَي َقاَقَدلا يلع بأ ًداَتْسُأْلا تغمت :ِةقيرُطلا لَه

 نم اَهَدَحَأ َوُهَو َيِلبّشلا ْنِم انئْذَحَأ نأ :ِساَقْلا وُ ل .يِذاباَرْصتلا مِساَقْلا 4
 ملل َدَخَأ َوُه 5 ينال دُؤاَد ْنِم َوُهَو ,يحزكلا ف ورغم نه وشو ب اي ی

 .هِلْضَفِب ٌرَقَأَو ِهْيَلَع نأ "هم ل

 "يريشقلا مساقلا يآ" ةمجرت

 ٌرْسفملا ظفاحلا "نزاوه نب ميركلا دبع" هّمساو هئينك كلت «مساقلا وبأ" :هلوق# 3

 ىأر الو ءهسفن لثم َرَي مل «لطبلا ٌعاجّشلا «يريشقلا ُبتاكلا ٌبيدألا ءٌيوغَللا ّيوحّتلا «ةيقفلا

 7"هكاحلا" نم "٠ نم ثيدحلا َمِمَسو (*1/0) ةنس َدِلَو ءنساحملا عاونأل عماجلا هّنإو ءهّلثم نوءاّرلا
 () , م هل لل ر 8 0

 eevee « هريغو بيطخلا ةنع ىورو(٠ هريمخو

00) 

 و

0 

0 

 عبتا نمم مهلبق نمو مه دارملا وأ ءيريشقلا مهركذ نيذلا ةاورلا نم لك يأ١ :"يواطحطلا" لاق

 .(ةمدقملا ء٤٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح-") .ةهبهذم ىلع مامإلا

 "مكاحلا"ب فورعملا مّيَبلا نب هللا دبع وبأ «مكحلا نب ميعُت نب هيودمح نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم

 تاقبط" ٠۰۹ /۳ :"دادغب خيرات") .(ه ٤٠٠٥١ :ت) يعفاشلا «يروباستتلا «ينامهّطلا ءيبضلا

 ٤/ ۲۸١(. :"نايعألا تايفو" ء۱۰۳۹ /۳ :يبهذلل "طافىلا ةركذت" ء١٠١٠ ٤/ :"يكبسلا

 وبأو «ينيئارفسإلا نسحلا نب كلملا دبع ميعن وبأو ءفاّقَكا رمع نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ :مهنم

 ريذن نب حانج دمحم وبأو ءنارشب نب دمحم نب يلع نيسحلا وبأو «يكزملا سودبع نب دمحأ نب دمحم ركب
 وبأ دّيسلاو ءيملسلا نمحرلا دبع وبأو .يرصملا فيظن نب لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأو ءيفوكلا
 «ميركلا دبع همسا نم ركذ ؛نيعلا باب ؛757/11 :"دادغب خيرات") :رظنا .مهريغو «ٌيولعلا نسحلا

 نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط" «نيعلا باب ؛؟١١5 /* :ينيوزقلا يعفارمل "نيوزق رابخأ يف نيودتلا"

 باب 0379/7 :ةطقن نبال "ديناسملاو نئسلا ةاور ةفرعمل دييقتلا" نيعلا باب ء٠٦٠٠ /۲ :"حالصلا

 فرح 0"7 :ص «ينيفيريصلا دمحم نب ميهاربإل "روباسين خيراتل قايّسلا نم بختتملا" «نيعلا

 .(ةثلاثلا ةقبطلا ءميركلا دبع همسا نم «نيعلا

 «نمحرلا ةبه دعسألا وبأ :هديفحو «معنملا دبعو ؛ميحرلا دبعو ؛دحاولا دبعو «هللا دبع :هدالوأ :مهنم

 2574/14 :"ءالبنلا مالعأ ريس") :رظنا .مهريغو ؛يوارفلا لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأ :اًضيأو

 تاقبط" «نيعلا باب غ3 7/7 :"ديناسملاو نئسلا ةاور ةفرعمل دبيقتلا" .نورشعلاو ةعيارلا ةقبطلا



۳۰۸ 

 ا ىلع "َناقرزلا" نع j € >6١ 0 یوو 7 1 لإ َفيناصتلا ر و

 ىه )٤۳١۷( ةنس مالسإلا نادلبب ةّيفوّصلا ةعامج ىلإ اهّبَتَك يتلا يأ «هتلاسر يف :هلوق# [3]

(00 

00 

00 

(4) 

2) 

 .(ةعبارلا ةقبطلا ء١٠ ٤ /ه :"يكبشلا

 نانجلا ةآرم" ٤/ ٠١۷١ :"ءابدألا مجعم") ."ريسفتلا ملع يف ريسيتلا"ب ىَّمسملا "ريبكلا ريسفتلا" :اهنم

 ۷١(. /۳ :"ناظقيلا ةربعو
 ١/ ٤ ١١(. :"نونظلا فشك" ء١۷١٠ ٤/ :"ءابدألا مجسعم") ."ريكذتلا ملع يف ريبحتلا" باتك :اهنمو

 تاقبط" ۲۲۹/۱۸ :"ءالبتلا مالعآ ریس') ."ةلئسألا نونف يف ةبوجألا نويع" باتك :اهنمو

 مجارت يف ةّيردلا بكاوكلا') ."ةلثسألا لوصأ يف ةبوجألا نويع" باتك وأ ١55(« /5 :"يكبّشلا
 .(7175/0 :"بهذلا تارّدق" ۱۸۸ /۲ :يوانملل "ةّيفوصلا ةداسلا

 .(ها/ /4 :"مالعألا" ء١١١٠ ١/ :"نونظلا فشك") .ريسفتلا يف "تاراشإلا فئاطل" باتك :اهنمو

 تاقبط" 1۸۸/۲ :"ةيردلا بكاوكلا” ."ريغصلا"و "ريبكلا بولقلا وحن' باتك :اهنمو

 .( ١ 6/6 :"يكبشلا

 .(775/4 :"بهذلا تارّدَش" 158 /ه :"يكْبّسلا تاقبط") ."ةيفوصلا بادآ" باتك :اهنمو

 :"نوئظلا ففشك" ءالا“0/14 :"ءالبنلا مالعأ ريس" ."ىهنلا يلوأ تكن يف ىهتنملا" :اهنمو

1 1 ). 

 :"نيفلؤملا مجعم" 1 :"نونكملا حاضيإ) ."حالصلا قيرط لإ ليلدلاو حاورألا ةايح" :اهنمو

(YIY/Yبتكلا نم كلذ ىلإ امو . 

 ۲۰۵-۲٠۸ /۳ :"نایعألا تایفو" ۳۹۹/۱۲-۰۳۹۷ :"دادغب خیرات') :ًالّصفم هتجرتل رظنا
 :"مظتنملا" 1۳/1۹-٠٤ :"تايفولاب يفاولا" ۲١۷-۲٠٠« :ص ءنقلملا نبال "ءايلوألا تاقبط"
144-17( 

 .ةمدقملا :4 4 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 "يناقزّرلا"و «عيجرلا ثعب «يزاغملا باتك :484 /؟ :"ةّيندللا بهاوملا ىلع يناقرزلا ةمالعلا حرش"
 ريهشلا يكلاملا يرهزألا يرصملا ناولع نب دمحأ نب فسوي نب يقابلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 يف راثآلا بئاجع" 185 /5 :"مالعألا" الا /4 :"رردلا كلس") .(ه71١١؟ :ت) "يناق رزلا"ب

 ةيدمحملا ةريسلا حيباصم قارشإ» هيفو ۳۸١ /۳ :"نيفلؤملا مجعم" ء١٠ ١/ :"رابخألاو مجارتلا

 دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل "ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا" هب حرش .«ةيندللا بهاوملا رارسأ جزمب

 (ه 477 :ت) يعفاشلا يرصملا ينالطسقلا نيدلا باهش «كلملا دبع نب ركب يبأ نب
 «ةبحصلا :نوعبرألاو سداسلا بابلا :588 :ص «"ةيريشقلا ةلاسرلا" :ةامسملا ةروهشملا ةلاسرلا يه

 .فرصتب



۳۹ 

 .ةقينأ ٍتارابعب مهنيب ٌروُدَت اًظافلأ َرّسَقو «ةقيرطلا خياشم اهيف ٌرَكَذ

 . ٣ط" نکو هتوف :يآ (هتبالص عم :هلوق# 3

 ٌةقيرط وأ - هنع ىلاعت هللا يضر -"ّيعفاّشلا" مامإلا ٌبهذم وهو «هبهذم يف :هلوقل [ 7
 . "زو" «ةقيقح ا لهأ

 وبأو قالا يلع نب ٌنسحلا" وه :ٌةِلع وبأو «لوقلا ٌلوقم ا ےس :هلوق 3

 َرَواَج «ناسارخ خيش «ةمجعملا لاذلاب /"َيذابارصتلا ٍدّمحم نب ٌميهاربإ" وه :مساقلا

 يكلاملا ٌيدادغبلا "ٌنلبّشلا فلد" ركب وبأ مامإلا وه "بسلا" و )۳١۷(« ٌةنس اهب ٌتاَمو «ةّكمب

 ES ES DS ا "نیلا "بص «بهذملا

 .ةمدقملا 44 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)
0 

 ف

(4) 

(0) 

(0 

0 

 .ةمدقملا «4 4 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 يعفاشلا «يروباسُيلا قاّقدلا دمحأ نب ميحرلا دبع نب قاحسإ نب دمحم نب ىلع نب نسحلا يلع وبأ
 T/6 :"يكبسلا تاقبط') .ةيقوصلا خيش «فراعلا ءدهازلا (كلذ ريغ :ليقو ه ٤٠٥ :ت)

 يضاق نبا تاقبط" ٠١/ ٠١١ :"مّظتنملا" ء۷۹ /۲ :"ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاركلا'

 .(۱۷۸ /۱ :"ةبهش

 داصلا نوكسو نونلا حتفب هانتبثأ ام باوصلاو «ىلوألا فلألا نود (يذابرصنلا) :" ب" 00 يف

 ىلإ ةبسنلا هذه .ةمجعملا لاذلا اهرخآ يفو ؛ةدّحوم ءاب امهنيبو نيفلألا نوكسو نيلمهلل ءارلا حتفو

 «يذابارصنلا هيومحم نب دمحأ نبدمحم نب ميهاربإ مساقلا وبأ بسني اههيلإو روباسينب امهادحإ :نيتّلح
 "باسنألا بيذب# يف بابللا") :رظنا ؛"دايارضن" :اه لاقي «ٌيرلاب ةّلحم ةيناثلاو ,ناسارخبب هتقو خيش
 ء۹١۱٠ :ص «"فلتخملاو فلولا" ءةلمهملا داصلاو نونلا باب ءنونلا فرح ء١٠ /۳ :ريثألا نبال

 (ةدايزب ؛ةمدقملا ءك 917/1١ :"ف") (نونلا

 يلي امم اهدودح رخآو «"راوذازأ"و "قارعلا" يلي ام اهدودح ل وأ ٌةروهشم ٌةعساو ٌدالب :"ناسارخت

 :اهتبصق ءاهدودح. فارطأ وه انإ ءاهنم كلذ سيلو «-"نامرك"و "ناتسجس"و "ناتسراخط"-"دنملا"

 مجعم") .اًريخ اهرثكأو اهرمعأو هللا ضرأ نسحأ نم يهو «"روباسين"و "خلب"و "ةاره"و "ورم"
 51١(. :ص «"دابعلا رابخأو دالبلا راثآ" ٠٠١١ /۲ :"نادلبلا

 5"1-2960 :ص "يملسلا تاقبط" ١74-170« :ص ؛"ةيريشقلا ةلاسرلا") :ًالّضفم هتمجرتل رظنا
 .(17-15/؟ :"ةيفوصلا ةداسلا متجارت يف ةيردلا بكاوكلا ۱۰۷-۰۱۰۸ /۷ :"دادغب خیرات"

 :ت) "يدادغبلا دينجلا"ب فورعملا يريراوقلا يدن :واهتلا زا رخل دينجلا نب دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ
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 ءهداتسأو "دينجلا"لاخ "ُيطَقَسلا سلم نب نسحلا وبأ" وه "ٌيرّسلا"و 27075) ًةنس تام

 . ۲(0 ۵۷) ةنس قوت
 ملعلا ىلع ةقيقحلا ملع ىنبم َّنِإَف «ناديملا اذه ٌسراف وه 4"ةفينح يبأ' نم :هلوقل 3
 هّنإَو :”هّح هقح يف "يلبنح نب ٌدمحأ" لاقف «فلسلا ُ ةّماع كلذب هَّمَّصَو دقو «سفنلا ةيفصتو «لمعلاو

 ل طابشلاب بش دقو ٌدحأ هُكرْدُي ال ٌلحمب ةرخآلا راثيإو دهلاو «عرولاو ملعلا نم ناك

 "ةفينح يبأ" نم هب ىَدَتْقُي نأ قحأ ٌدحآ سيل» :"كرابملا نب هللادبع" لاقو لفي ملف ؛ءاضقلا
 ب ل اًمشك ملعلا َفَشَك ءاّهيقف اًملاع اًعرو ءاّيقن اّيقت اًمامإ ناك هنأل رل

 لهأ ٍدّبعأ دنع ْنِم َتْنِج دقلا :"ةفينح يبأ" دنع نم ُتْدِج :هل لاق ْنَل "0" رودلا" لاقو «ىّقُتو
007 

 ."”تابثألا ءاملعلا نم هديغو "رجح نبا" هلق ام كلذ ٌلائمأو «ضرألا

 «417/7 :"ةوفصلا ةفص" 106/٠١ :"ءايلوألا ةيلح" ۱۲۹ :ص «"يمّلسلا تاقبط") .(ه ۷

 .(۱۹۸ /۸ :"دادغب خيرات"

 مالا 0507" ١5/ :"دادغب خيرات" كاد -؟هال :ص “'يمّلسلا تاقبط") :ًالّصفم هتمجرتل رظنا )١(

 .(171/97-71075 /؟ :"نايعألا تايفو" 6٠-58 /57 :"ركاسع نبا خيرات"

 موو هزل /؟ :"نايعألا تايفو" ۳۷۱/۲-۳۸1 :"ةوفصلا ةفص") :ًالّصفم هتمحرتل رظنا (؟)

 .(54-57 ١/ :"ينارغّشلا تاقبط"
 دوقع" «مدقت ام ىوس (ةفينح يبأ) هعرو يف لصف «47 :ص «"يبهذلا بقانم") :ةلوقملا هذه رظنا (۳)

 .(-ةتك ئي - هل مهميظعتو ههقف ىلعو هيلع ةمئألا ءانث يف رشاعلا بابلا ء١۹ :ص «"ناهجلا

 (ه١۸١ :ت) يزّورلا «يميمتلا «ءالولاب يلظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ (4)
 :"تايفولاب يناولا" ۳۲ /۳ :"نايعألا تايفو" ١/ ٠١ :"ينارعشلا تاقبط" "۸ /۹ :"مّظتتملا")

(Yo ¥ 

 1۹1۳ :ص "ناجا دوقع" :نورشعلاو سداسلا بابہلا ۲ :قفوملل "ب "بقانملا"7) :هتلوقمل رظناو

 .(رشاعلا بابلا

 اهتم - يروثلا نايفس عم (ةفينح يبأ) هرابخأ 01١/7 :"يِرَدْرَكلا بقانم" :ةلوقملا هذهل رظنا (5)
 باب :571/759 :"لابكلا بيذبت" «نامعنلا همسا نم ركذ «نونلا باب 48/١/١6 :"دادغب خيرات"

 .(هيلع ةمئألا ءانثو ةفينح يبأ بقانم يف لصف ء١٠١٠ ١/ :"ةينّسلا تاقبطلا" ءناهعنلا همسا نم «نونلا

 ءانث يف رشع ثلاثلا لصفلا ءاهدعب امو ۲ :ص «"نايعنلا ةفينح يبأ بقانم يف ناسحلا تاريخا" يف (1)
 .هيلع ةمئألا

 «يداها دلی نباو «يكملا قفوملاو ءيمايلسلاو ءرلا دبع نباو ءيدادغبلا بيطخلاو :«يرميصلا :مهنم )¥
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 اوثاكأ ؟رابكْلا ةدائلا ِءالؤَه يف ٌةَنَسَح ٌةَوْسَأ كل ْنْكَي لأ :يخأ اب كَل اًبَجَعَف
 ةعيرشلا هذه بابزأَو ةَقيِرَطلا ِهِذَه ُةَمِنَأ ْمُهَو ٍراَخِبْفإِلاَو ٍراَرْقإلا اَذَه يف َنيِمَهتُم

 ٌدوُدْرَم ُهوُدَمَتْا اَم َفَلاَخ ام ٌلُكَو عب ا اًذَه يف ْمُهَدْعَب ْنَمَو ةَقيِقاَو

 .علتبُمَو

 َرَكْنأ ْنَل ٌباطخلا اذهو ءاّيجع كْنِم ٌبَجْعَأف :يأ ءٌقلطم ٌلوعفم وه «اًبجعف :هلوق» ١

 .'" طط" لوق فلاح وأ هَّلْضَق

 يذلا يفّتلا ىنعمب ّيراكنإ وه وأ «يفتلا دعب اهب ٌيريرقت ماهفتسا )نكي ملأ :هّلوق# 3

 .هدعب

 ودق : يأ ءاهّمضو ةزمهملا رسكب #ةوسأ :هلوق» [:١؟]

 ىلع ةّيزاجملا ةّيفرظلل وأ ءابلا ىنعمب ةيف؛و ءاقوسأ» ب ٌقُعتم «ءالؤه يف :هلوق» [41]

 [؟١ :بازحألا] "(ٌةَئَسَح ٌََسَح سا ْمهيِف َمُكَل ناك دَقَل) :ىلاك لوف َدَح

 يف يور ام 4١-55 :ص «:"هباحصأو ةفينح يأ رابخأ") :رظنا .مهريغو ؛يرَدْرَكلاو ءيبهذلاو
 :"دادغب خيرات" ءهلضف يف مهتمئأو سانلا مالعأ نع يور ام ركذ «1/8-57 :صو «هلقعو هراقو

 ام ركذ باب ۱۹۳-۲۷۰ :ص :"ءاقتنالا" :نايعنلا همسا نم ركذ «نونلا باب 6٥-٥۰٩

 ء١۷٠-١۷٠ :ص «"ةعبرألا ةمئألا لزانم" ءهل مهليضفتو ةفينح يبأ ىلع ءاملعلا ءانث نم اتيلإ ىهتنا

 بابلا ءال 7١-٠ /؟و نماثلا بابلا ۱۸۰-۰۲۷۲ /۱ :قفوملل "بقانملا" ءيناثلا لصفلا «عبارلا مسقلا

 دبع نبال "ةعيرألا ةمئالا بقانم" ءنورشعلاو عباسلا بابلأ ء77/-7١//41و ءرشع سداسلا

 يبأ) هقالخأ نم 15-219 :ص «"يبهذلا بقاتم" هللا هحر- ةفينح وبأ 71-0278 :ص «يدالا
 بقانم ۹۰-۰۱۰۸ /۱ :"يرَدْرَكلا بقانم" «هقفلاب فصو نم رکذ ۲۹-۰٤٤ :صو ءهعروو (ةفينح

 ءانث يف رشاعلا بابلا ۱۹١-۲۸٠ :ص :"نامجلا دوقع" تعور - مالعألا ةمئألا نع مامإلا

 .(هل مهميظعتو ههقف ىلعو هيلع ةمئألا
 .ةمدقملا 4 5 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 حابصملا" ("وسأ" :ةدام «ةزمهلا لصف «ءايلاو واولا باب ء۹١١٠ :ص "طيحملا سوماقلا") :رظنا (۲)

 .("وسأ" :ةدام ءايهثلثي امو نيسلا عم فلألا «فلألا باتك «7 :ص "رينملا

 .(رجلا فورح ياعم ءرجلا فورح :باب ۴۸ /۳ :ماشه نبال "كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ") :رظنا
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[e14]يركز" يضاقلل "تاحوتفلا" ةلاسر يف €خلإ ةقيرّطلا هذه ٌةَمئأ مهو وو "': 

 ثالث ةةقيقحلاو اهو ٌةدودحم ٌةّيعرش ٌلاعأ :ٌةعيرشلاو «ةعيرّشلا قيرط ٌكولس ٌةقيِرطلا»

 ةقيقحلا اهّتطابو ءةعيرشلاو ٌةقيرطلا اهرهاظف «ٌنرطابو ٌرهاظ ىلاعت هيلإ ٌقيرطلا ّنأل ؛ةمزالتم
 ,"”هضخم نودب هدر ٌرَفْظُي ال نبل يف دَيَّزلا نوُطبك ةقيرّطلاو ةعيرّشلا يف ةقيقحلا ُنوُطُبف

 ."قاّرّرلا دبع نبا" ها «دبعلا نم دارملا هجولا ىلع ةّيدوبعلا ًةماقإ ةثالثلا َنِم ٌدارملاو

 -رمألا اذه يف اًكلاس نامّزلا يف ةّمئألا ءالؤه دعب ىَنأ ْنَم :يأ «مهَدْعَب ْنَمو :هلوق# [41٥]

 اذهب هنس لاصتاب هّرخف نوكيف «هيف ٌةَمئألا مه ذإ ؛مه ٌعبات وهف -ةقيقحلاو ةعيرّشلا ٌملع وهو
 هتقيقح يف هوُعبَتو «كلذب اوُرَخَتْفا نيذّلا نيروكذملا ةّمثألا َرخف كلذ ناك ايك "مامإلا"

 .هبهذمو هتقيرطب مهنم ٌريثك ىدتقاو «هبّرْشَمو

 يولع ابيل بخ عيان ىنعمي كايرتشلاب وهو ««ٌعبت١ :هلوقب ٌقّلعتم «مهلف :هّلوق# 3

 .ةيط رشلا تّهَبْشأف «مومعلا ىنعم اهيف ؛ْنَم» ْنأل ؛ءافلا اهيلع ٌتَلْخّدو مرح ةلمحلاو

 .يأر لك :يأ «ام لكو :هلوق# [ ۷

 .هنع ةقيقحلا ملع لخأ يح نم هب راختفالاو هيلع ءانثلا نِ (هوّدَمَععا ام :هّلوق# 3
 وِ

 .ريظنب ُقَبْسُي مل ْثَدْحُم :يأ «لوعفملل ءانبلاب 4ٌعَدَتبُمو :هلوق# [1]

 ةعيرشلا نايب يف عباسلا لصفلا «ب /٠-آ ١/ :ق «"ةيناسنإلا تاوذلا حاورأ عفن يف ةيحلإلا تاحوتفلا" )١(

 خيش «نيدلا نيز ءايركز نب دمحأ نب دمحم نب ايركز ىيحي بأ يضاقلل يهو «ةقيرطلاو ةقيقحلاو

 بكاوكلا") .(كلذ ريغ :ليقو به 475 :ت) يعفاشلا ءيرصملا لا يراصنألا مالسؤلا

 :"نونكلا حاضيإ" ء۷۲ :ص ؛"رفاسلا رونلا" ء١۲ /۳ :"عماللا ءوضلا" ء١/۱۹۸ :"ةرئاسلا

(Y۱ 

 هٌضْخْمَيو هُضِخْمَيو هُضَخْمَي َنَبَللا ضَخَع :نم ءنّللا هيف يذلا وهو ءَضَحْنلا ككْيرَك :ضْخملا (۲)
 :ةدام :"نيعلا") .هُدِبُز ٌدخَأو صع دق يذلا :ٌضْيتو سوح وهف هَدْبُر لأ :-تاغل ثالث اس

 .("ضحخع" :ةدام :"برعلا ناسل" "ضخ"
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 هيف لاق امو كراش همهَفَو هملِعَو ِهيَداَبِعَو ِهِعَرَوَو ِهِدْعُ يف َةَفيِبَح وُبَأ َسْيَلَف ٍةَلْمُجابَو ء 5 قو a e Te a PF 47 ر وک ر ها “هور
er 

 : ةع هللا يضر - ِكَراَبُحْلا نبا

 اهْيَلَع نمو دالبلا نر ْدَقَل
 ِهْقِفَو راقآو ماكخأب

 ياَمللا َرِهَس اريَشُم تيب
 ُهالَغ يف ةَفيِبَح يبأك ْنَمَْف

 اًهاقِس ُهَل َنيبئاعلا تننأز
 ةيِقَف ىذْؤُي ْنَأ ْلِجَي َفْيَكَو
 ٍِلاَقَم سسيرذإ ُنْبا لاق دقو

 ٌلاَهِع ٍهْفِف يف سالا دأب
 فز دادا اتر ُةَتَْلَف

 ةَقيِيَحوُبَأ َنيِمِلْسُمْلا مام

 ةَقيِجص ىَلَع ٍروُبْؤلا ٍتاَيآك
 ةقوكي الو نيَتِرْغَمْلا يف الو
 ةقيخ ِهَلِل راهن ماض

 ةفيلخلاو ٍةقيِلَخْلِل ٌماقإ

 ةقيُض حجج عم يلا فالج
 ةَقيرَش ٌراثآ ٍضْرَأْلا يِف ُهَل

 فيل يگج يف ٍلفثلا عبجم
 ةقيَِح يأ ماقإلا هقِف ىَلَع
 فسيح يأ َلْوَق دَر نم ىل

 .ماقملا اذه يف ُلاَقُي ام ةلمج :يأ ءةلمحلاب اًسبَلُم الوق ٌلوقأو :يآ €ةلمحجل ابو :هلوق [

 هيرو هاراو هار :لاقي «نْيَشلا ٌّدض وهو ءنيڙلا َيِم «خلإ دالبلا َناَر دقل :هّلوق 3
 2 رو

 وأ ةرماع ةزيحتسم ضرألا نم ةعطق لک «دلب عج :دالبلاو «" سوماقلا" ف اك هتيزاأو

 .ريغتب .ءاغلا ةيفاق ٠١١-٠١٤ :صو «حيدملا ٥۰ :ص «"هناوید" يف )١(

 - ةفينح وبأ مامإلا ءنونلا فرح. 487 /11) :"تايفولاب يناولا" يف يدفّصلا تايبألا هذه دشنأو

 «فوذحم اهضعبو ءفرصتو ريغت اهضعب يف نأل ؛ةلماك ريغ اهيف ةروكذملا تايبألا نكلو ( -ةنعدلَتر

 زازعإ خيشلل "حابصإلا"ب ةامّسملا "حاضيإلا رون"ل ةليلجلا ةيشاحلا يف ةلماك تايبألا اندجو اننأ الإ

 .(ةمدقملا ١ ء٤ :ص) :يوهورمألا يلع

 ٠٠١١ :ص) :"هناويد" يف ايك ءاًضيأ -هللا همحر يعفاشلا مامإلا ىلإ تايبألا هذه ضعب بسنيو

 (ءافلا ةيفاق

 .'نيز" :ةدام «يازلا لصف «نونلا باب ء١١١٠ :ص ء"طيحملا سوماقلا" (؟)
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 .اهلهأ «اهيلع نمو "*" سوماق" ءقرماغ
 ةّيعرّتلا ماكحألا طابنتسا نأ كلذ ٌةجوو «هَناّرد ب ٌقّلعتم ؛ماكحأبا» :هّلوقو

 ٌلمعو «ةّيعرّشلا ماكحألل دايقنالا َّنأ ٌكش الو ءاهب لمعلل ٌببس ساّنلل اهميلعتو اهتيودتو

 ٌداسفلاو ٌلهجلا هّدِضبو «داعملاو شاعملا ٌرمأ هب ْمِظَنْنَي .دابعلاو دالبلل ني ِةيعّرلاو اهب ماَكَحلا

 .رامعألاو رايذلل ٌراَمَدو ّنْيَش هن
 ُمُعَي نيثّدحملا دنع ٌرثألا» :" لسم حرش" يف "ّيووتلا" لاق ءرثآ عج (رائآو :هلوق 131

 وأ ّياحّصلا نع ناك ٌءاوس ءاًقلطم ّيورملا ىلع هّقالطإ ٌراتخملاو ءربخلاك فوقوملاو َعوفرملا

 .«عوفرملاب ٌربخلاو «يباحَّصلا ىلع فوقوملاب ناسارخ ٌءاهقف هّصخخو -و-- ىفطصملا

 فيرشلا ثيدحلاب هؤانتعاو ةفينحوبأ مامإلا

 ٌتيدحلا ٌلََتَأ - هنع ىلاعت هللا يضر - هّنإف .كلذ يف اًمامإ - ىلاعت هللا همحر - ناك دقلو

 تاقبط يف هديغو ””ُنبهذلا" هّرَكَذ مث ْنِمو .مهريغو نيعباتلا ةّمئأ ّنِم خيش فالآ ةعبرأ نع

 فيك ذإ ؛هِدَسَح وأ ِهِلْهاَسَتل امِإ وهف «ثيدحلاب هئانتعا َهَلق َمَعَر ْنَمو «نيثّدحملا َنِم ظافحلا

 ةلدألا نم طبتسا ْنَم ْلَوأ هْنأ عم ءلئاسملا نم هينا ام لثم ٌطابنتسا كلذك وه نمم ىا

 هثيدح ْرَهْظَي مل مهألا اذهب هلاغتشا لجألو ؟هباحصأ ٍبْنُك يف فورعملا صوصخملا وجولا ىلع
 ْرَهْظَي مل «ةّماعلا نيملسملا حلاصمب دفا ا -قنعُمت 7-"رمع'و "ركب ابأ" نأ امك «جراخلا يف

 مل 'ّيعفاّشلا"و "كلام" كلذكو «ةباحّضلا راّعص نع َرَهَظ ام ّلثم ثيداحألا ةياور نم امهنع
 كلذب |مهاغتشال "ٍنيعم نبا"و *”ةعرز يبأ' ك ةياوّرلل عرفت نَمَع َرَهَظ ام ثم |مهنع ْرَهْظَي

 ."دلب" :ةدام ؛ءابلا لصف «لادلا باب «758 :ص «"طيحملا سوماقلا" )١(

 .فرصتب ةاورلا ضعب لاح ؛ةمدقملا 57 ١/ :"جاجسحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا" :ىمسملا ()

 .مظعألا مامإلا ةفينح وبأ ؛ةسماخلا ةقبطلا 158/١. :"ظافحلا ةركذت" يف

 دحأ «(ه٤٠۲ :ت) يزارلا ؛ءالولاب ٌيموزخملا خورف نب ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع ةعرُز وبأ )£(

 ةركذت" ١/۳۸ :"قشمد خيرات" ۳۳/۱۲ :"دادغب خیرات") .مالسإلا کو مالعألا ةمئألا

 ٠١(. /۷ :"بيذهتلا بيذہم" ٥۷ ٠٥ /۲ :يبهذلل " ظافحلا
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 ياب "يلا دبع نيا" هل َدقَع لب يدم درثك هيف سيل ةيارد نودب ةيوزلاٌةرثك نأ ىلع طابنتالا ر

 ثيدحلا نم راثكإلا مذ مهتايلعد نيملسملا ةعامج ٌءاهقف هيلع يذّلاو» :"لاق مث «0هّمذ يف

 :"كرابملا نبا" لاقو .«هقفت َةياوّرلا ليفأ ١ :7ةمربش نبا" لاقو .هرّيدت الو ِهقفت نودب

 يأ" راذعأ ْنِمو .«ٌتيدحلا كل ْرّمَقُي ام يأّرلا ّنِم ْذَحُحو ّرتألا هيلع ٌدِوَتْعَت يذلا ْنُكَيلا

 اهب الإ ثيدحلا ّنِم َتَّدَحُي نأ لجّرلل يغبني ال» :هّلوق هٌديِفُي ام - هنع ىلاعت هللا يضر -"ةفينح

 *”بيطخلا“ ىو ءظفح ني الإ ةياوزلا ىري ال وهف "هب ثب موی لإ کوت موی هی

 هيف ثيدح لكل هظَفْحَأ ناك ام ؛”ناعتلا"ٌلجّرلا َمْعْنا :لاق هّنأ "””سنوي نب ليئارسإ" نع

 نم راثكإلا مذ نم ركذ باب 9944-1١75 /7 :"هلمحو هتياور يف يغبني امو هلضفو ملعلا نايب عماج" )1١(

 دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ وه "ربلا دبع نبا"و هيف هقفتلاو هل مّهفتلا نود ثيدحلا
 ءايلع خيرات يف سبتقملا ةوذج") .(ه 457 :ت) يكلاملا ٍسْنَدَنَألا يِْطرُقلا يرَمَتْلا مصاع نب ربلا
 ةيغب" 91/7 ٠/ :لاوكشب نبال "ةلصلا" ٤٤ ١ :ص ءيديمحلا حوتف نب دمحم هللا دبع يبأل "سلدنألا

 ء٦٠ /۷ :"نايعألا تايفو" ء٥٦ ۹ /۲ :يبضلا ةريمع نبال "سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا

 ٠*57. :ص مساج دوعس ثيلل :"خيراتلا يف هدوهجو ىِسْنَدنألا ربلا دبع نبا"
 .هيف هقفتلاو هل مهفتلا نود ثيدحلا نم راثكإلا ٤ذ نم ركذ باب ۰ ۳/۲ :"هلضفو ملعلا نايب عماج" )۲(

٤ SS 2رابخآ") .(ه  

 :"مالسإلا خيرات 16٠ /5 :"بيذهتلا بيذهت" «459/48 :"دعس نبا تاقبط" ۳/۳ :"

00 

 ةر“ باطغا نب رمع اهرّصم نيح ةفوكلا ةاضق ركذ ؛؟"ا/ /؟ :"ةاضقلا رابخأ") :هتلوقمل رظناو

 .(ةياورلا ةرثك هرك نَّم باب .008 :ص ءيِزُمْرْهَماَّرلل "يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا'

 فّلكتو يأرلا مذ نم رّكذيام باب 3١7/١ :يقهيبلل "ىربكلا نئسلا ىلإ لخدملا") :هتلوقل رظنا ()

 عونلا :لصف 0167“ /؟ :ةيزوجلا مّيق نبال "نيملاعلا ٌبر نع نيعقوملا مالعإ" ءٌصنلا عضوم يف سايقلا

 .(دومحملا يأرلا نم يناثلا

 باب «نيسلا فرح ء٤ ١/ ٤١ :"راثآلا يناعم لاجر يماسآ حرش يف رايخألا يناغم" :ةلوقملا هذه رظنا (5)

 .(ةمدقملا ءال :ص «يراقلا يلع الملل "ةفينح يآ دنسم حرش ث" ةلمهملا نيعلا اهدعب نيسلا

 اا ناقل ل لح ان نت در ل 'دادغب خيرات" :يف ()

 ريغ :ليقو ه١١1١ :ت) يفوكلا ءيعْيِبّسلا ؛ينادمملا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليتارسإ فسوي وبأ (0

 /؟ :"لاجرلا ءافعض يف لماكلا" ءال4 ٠١/ :"مالسإلا خيرات" «8ا/3/7 :"دادغب خيرات" .(كلذ
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 نبا" ل "ناسحلا تاريخلا" يف هماغو «هقفلا نم هيف اب هّمَّلْعْأو نع هَّصْخَف ّدشأو قف
0 0 

[e]سفتلا ةفرعم» :-مامإلا هَقَرَع اك -ةقفلا نف ديحوتلا ٌمعَي ام هب دارلا )وقفو :هّلوق»  
 , "زر" 2 «؟اهيلع او ي م

 ّنأل ؛ماكحألا يف ال «نايبلاو حاضيإلا يف ةيبشتلا (روبزلا تاياك :هّلوق

 شوقتلا تنير ايك َرِكُذ ام نار هنأ :ىنعملاو «ةنيزلا يف ٌةيبشت هنأ لمتجيو ءٌظعاوم َروبّزلا
 00" ل" )ع «ٌسورطلا 3

 لحم :ٌبرغملاو ,عولطلا :يأ ءقورّشلا لحم قرشملا 4خلإ نيقرشملا يف ايف :هلوق»# 3 2 0 1 E ا 0 3 = lè هَل ق

 (ِْيَيِرْغَمْلا ّبَرَو ِنْيَفِرْشَمْلَا ٌبَرإل :ىلاعت هلوق يف امك ّدحاو امهنم الك َّنأ امهاّنَتو .بورغلا
 ,9"ٌيواضيبلا" هّلاق ءاهيبرغمو فيصلاو ءاتشلا يقرشم ةدارإ ىلع ١7[ :نمحرلا]

 رمقلاو سمشلا قرشم وأ «"قفشلاو سمّشلا برغمو ءرجفلاو سمّشسلا ٍقرْهَم :ٌليقو

 ءراطقألارابتعاب 4٠[ :جراعملا] (ٍبِركَمْلاَو ٍقِرَقَمْلا بري ىلاعت هِلوق يف اًعِجو «”اهيبرغمو

 .(016 /؟ :"لايكلا بيذبع" ۸
 aa و ا 7

 تاحالطصا فاشك' «هقفلا لوصأ ء١/١٠ :"حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش”) :هقفلا ملع دحل رظنا (؟)

 .(هقفلا ملع ءةمدقملا ١ 1: "مولعلاو نونفلا

 .ةمدقملا 40 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" م

 ."سرط" :ةدام ."برعلا ناسل") .ُتَبِيُك مث تيم يتلا وأ ةفيحصلا :رسكلاب ٍسْرِط عمج : :سوُرطلا )£(
 .سرط" :ةدام ك”طيحلل شوماقلا

 .ةمدقملا ء١٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (5)
 ۲١(. ىلإ ۱۷ :تایآلا ءنحرلا ةروس 11/1١ /5 :"يواضيبلا ريسفت" (5)

 :ةيآلا «نمحرلا ةروس ء٤۳۳۲ )۱١/ :"هریسفت" يف - ةر - سابع نبا نع متاح يآ نبا هلاق (۷)
 ريسفت" ۲۲ ىلإ ۱۷ :تایآلا ءنمہرلا ةروس « 6 :يطويسلل "روثتملا ردلا") :يف هرظناو ۷
 .(۱۷ :ةيآلا ١/ ۳۲٠١ :"يناعْمّسلل "نآرقلا

(A)ل ۷ :تايآلا «نمحر لا ةروس ء١٠١٠ 8 :"يزارلا ريسغت") :رظنا ءةيطع نباو يزارلا مامؤلا هلاق  

 :تايآلا ؛نمحر لا ةروس ءالاا/ /0 :(زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا) "ةيطع نبا ريسفت" ۸

 .(18 ىلإ 4
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 ."7"ط" هَداَقأ ءلزانملا وأ مايألا وأ

 ةئيرقب اهنيب امو نيبرغملاو نيقرشملا دارملا َّنأ عم ركّذلاب اهّصعَت «ةفوكب الو :هلوق# 13
 :ٌةفوكلا» :”سوماقلا" يف لاق ءذئموي مالسإلا دالب مظعأ ْنِم اهثأل وأ هّدلب اهتأل ؛ماقملا

 تو :ئزبكلا قارغلا ٌةنيدمو «""ةابضح اهطلا ةلمر لك وأ فريدعسلا "ةرمبكلا املا

 *)- هنع ىلاعت هللا يضر - "صاقو يبأ نب دعس" اهّرَّضَم م «نيملسملا ةرجه ٌرادو ؛مالسإلا

E E a 

 ىلاعت هللا يضر - نامثع مايأ برعلا طط اهيف ْتّطّيخا اهتأل ؛دنجلا ٌةفوكو تفي دارك

 .«خلإ "”"ٌيفقّتلا عرقألا نب ُبئاَسلا" اهّططحَح - هنع

 ءنمحرلا ةروس :4794/65 :(نويعلاو تكنلا) "يدرواملا رسيفت) :اًعم ةثالثلا لاوقألا هذه رظناو

 .(11/ :ةيآلا .نمحر لا ةروس :؛184 /8 :"ريسفتلا يف طيحملا رحبلا" ۲ ١ ىلإ ١5 :تايآلا

 .ةمدقملا «42 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 ."فوك" :ةدام .فاكلا لصف ؛ءاغلا باب 861١ :ىصص «"طيحملا سوماقلا" (؟)

 ثينأتلا فلأب "ءارمحلا" :"طيحملا سوماقلا" ةرابع يف يذلاو «خسنلا عيمج يف اذكه "ةرمحلا" :هلوق (۳)

 لصف ءءافلا باب 88١ :ص :يسوسقرعلا ميعن دمحم :قيقحتب "٠ طيحملا سوماقلا") :رظنا .ةدودمملا

 لصق ءءافلا باب ء1۱۸۷ /۳ :قيقحت نودب ىرخآ ةخسنو ه١۲٤٠ :ةلاسرلا ةسسؤم :ط «فاكلا

 .(ه11748 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا :ط فاكلا

 سوماقلا" "بصح" :ةدام :"برعلا ناسل”) ا :اعدحاو ىضحلا :ءابصخلا (5)

 .("بصح" :ةدام :"طيحملا

 :ت) يرهزلا يشرقلا فانم دبع نب -بيهأ وأ - بيهو نب كلام صاقو يبأ نب دعس قاحسإ وبأ (0)

 يف باعيتسالا" 58٠ /؟١ :"قشم د خيرات" 257/١" :"ةوفصلا ةفص") .(كلذ ريغ :ليقو هده

 .(117/4 :"مالسإلا خيرات" ۰ 1 :"باحصألا ةفرعم

 ىّمسملا ناكملل عجار ٌريمضلاو < ."”سوماقلا" خسن يف اذك (اهترادتسال يمس س :هلوق) يار لاق ()

 /؟ 4 :"سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات" ىّمسملا هحرش يف يديبزلا يضترملا) هحراش لاقو ءةفوك
 ھا (تیّمس هباوصا :(ءافلا عم فاكلا لصف ءءافلا باب ١

 «033/1 :"دادغب خيرات') .هتافو نس ل ىلع رثعت مل ءيِفَقْتلا نايفس نب رباج نب عرقألا نب بئاسلا (۷)
 تاقبط" 0187/7 :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم" ١/ ٠٠١ :(ناهبصأ رابخأ) "ناهبصأ خيرات"

 م( ل م سلا
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 «ضام ّلعف ؛ًَرهّساو «(7"ٌسوماق”ُوّيهّتلاو ٌذجلا :ثيمشُتلا خلا ارتش كه بْ :هلوق# ۷

 :ءاسنلا] "!(ةفروُدُص ٌتَرِصَح َمُكوُداَج ْوَأ) :ىلاعت هلوق يف اهّلثم دق زا لف لاح ٌةلمجلاو
 لو (ةفيحخاو ؟ماصا» ب ٌّقلعتم ؛هللاو «ماصو) :هلوقب ٌبسنأ لوألاو ٌةهبشم ٌةفص وأ[

 :امهو «نيتيب تببلا اذه دعب ' 'ةفيحصلا ريونت" يف َداَّرو .هلجأل

 هَقْيِفَع هح راّرَج ُتَلاَزرامو كفإ لك نع هئاسل َناَصو

 هفيظو هل هلإلا ةاِضرمو يهالملاو مراحملا نع ففعَي

 :"ُييهّذلا" ظفاحلا لاقال :7” رجح نبا" نع تايبألا هذه ًةدهاش ٌةريسي َةَدْبُن لفن
 لب «ليللاب هيايق ةرثكل َدِيَولا ىَّمَسُي ناك َمَك ْنِمو :يأ ءهّبعتو هدو «ليللاب هٌمايق َرَئاوَت دق

 کوو اوج هزي ىنح للاب ءأاكب عشب اكو دنس الث عكر يف آر قا ةءارقب يح

 ما عب نيرا و اك لص لجر يف عمت «َكَحيَو :لاقف ©0"كرابملا نبا" دنع "هيف ٌلجر

 .ريغتب "رمش" :ةدام ءنيشلا لصف ءءارلا باب ء۹ : :ص ع "طيحملا سوماقلا" 00

 ٌتَرِصَح هرِصَح ْمُكوُداَج راو :ىلاعت هلوق ليوأت يف لوقلا ءاسنلا ةروس ۱/۸ : "يربطلا ريسفت") :رظنا (0)

 نور فحم أوُدَو# :ىلاعت هلوق ريسفت ؛ءاسنلا ةروس ء" : 8 ؛"يِبطرُلا ريسفت" :4ب...مُهُروُدُص
 .«...اوْرََك اَنُك

 ةدئاف

 اما لاح عقاولا يضاملا ىلع "دق" لوخد بجي :نيتفوكلا نم ٌءارفلاو ءشفخألا الإ نوّيرصبلا لاق
 زأ ٠ وسن راقم اکا اتريد نم اجرح دقو هلأ لبس ىف لين الأ اكل امره :وحن ٌةرهاظ
 جاتحت ال :اولاقف نييرصبلا نم شفخألاو ءةارفلا الإ نوُيفوكلا مهفّلاخخو 4ْمهْروُدُص ك تَرَ َمُكوُماَج
 ."دق" نودب ًالاح هعوقو ةرثكل ؛كلذل
 بيبللا يتغم”) .ًالاح عقي نأ زوجي هنإف فوذحمل اًمصو ناك وأ " دق" هعم تناك اذإ هنأ ىلع اوعمجأو

 نبال ااا لئاسم يف فاصنإلا" «فاقلا فرح ءلوألا بابلا ء۸۸ ١/ :"بيراعألا بتك نع
 .(ًالاح يضاملا لعفلا عقي له :ةلأسم ء١٠٠٠ ١/ :يرابنألا

 .اًصخلم ءةدابعلا يف هداهتجا ةدش يف رشع عبارلا لصفلا ء٤ ۳۷-٤ :ص «'ناسحلا تاريخا" ()
 .ةفينح يبأ ةدابع ء١٠ :ص «"هيبحاصو ةفينح يبأ مامإللا بقانم" يف ()
 طيحملاو مكحملا") .هيف َسْيَل ام ناَسنإلا يف َرُكْذَي نأ وُ :ليقو ْمُجاَتْعا :ةَعْيِقَو و اًعوقَو سانلا يف َمَقَو ()

 .("عقو " :ةدام «' 'برعلا ناسل" « ۰" عقو " :ةدام : "مظعألا

 :84 :ص «يرّميَّصلا رابخأ" ءرشع ثلاثلا بابلا ؛١/775 :يكملا قفوملل "بقانملا" :هتلوقمل رظنا (5)
 .(هلضف يف مهتمئأو سانلا مالعأ نع يور ام ركذ
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 الو ؟هنم هقفلا نم يدنع ام "”ٌتْمَظَنو «ةعكر يف َنآرقلا ٌعَمِخِي ناكو ءدحاو ٍءوضوب ٍتاولص
 َتْبَعَْأ دقو دنس نيثالث ّذنم ْرِطْفُت مل كل َرَمَعو للا َكَمحَر :ّلاق ""ةرامع نب ْنسحل ا" هلع

 الو ءاباوج الإ ُمّلكتي ال ابويه ناک : "نیک نب ٰلضفلا" لاقو ءاَرّقلا تحضفو كَدْعَب ْنَم
 اي :لاق مث هّسأر ًاطأطو ٌضّقتناف هلا یتا :هل لیقو .هیلإ ٌمِمَتْسَي الو هُيْخَي ال ايف ُضوخي
 نب نسحلا" لاقو «ىلاعت هللا مهّرْكَذُي نَم ىلإ ٍتقو لک لهآ جوحأ ام ءاًريخ هللا َكاَرَج «يخأ

 تيأر ام «ةهبّشلا ةقاخم لالحلا نم ريثكل اًكرات ؛مارحلل اًبئاه ءعرولا َديدش ناك :7"حلاص

 .«هسفنل ٌةنايص هنم ّدشأ اًهيقف

 «لّوألا هلوعفم «نيبئاعلا ١ ف لّوألا ىلعو «ُتْرَصَبَأ وأ «ٌتْمِلَع :يأ 4ثيأر :هلوق# 3

 .ْمَهفاف ءعئابو ٍلئاقك ةزمملاب هنيع ْتّلِعُأ ءبئاع ٌعمج وهو
 َلِهج :انيلع َمُرَكو َحِرَفك ةِفَس» :"سوماقلا" يف لاق يناثلا هّلوعفم ءامافس»و

 .باوصلا هلعلو ؛"تملعت" (رشع عبارلا لصفلا ٠۴۷ :ص) :"ناسحلا تاريخا" ينو ,خسنلا يفاذك ()

 545 /“ :"ةاضقلا رابخأ") .(ه61١" :ت) يفوكلا ٍللَجََبلا بّرضملا نب ةرامع نب نسحلا دمحم وبأ (؟)
 ۸١(. /۹ :"مالسإلا خيرات" 3159/4 :"مّظتنملا' ٩۳ /۲ :"لاجرلا ءافعض يت لماکلا"

 :"نايعألا تايفو“ «ناهعنلا همسا نم ركذ «نونلا باب ء١۸4٤ ٠١/ :"دادغب خيرات") :هتلوقمل رظناو

 ذنم ليللا يف كنيمي دشوتت ملو» ةدايز اهريغو ةروكذلا بتكلا هذه يفو(نونلا فرح «

 .«ةنس نيثالث ذنم رطفت ملا :هلوق دعب «ةنس نيعبرأ

 فها19 :ت) ينوكلا يئالملا مهرد نب ريهز نب دامح نب نيَكُذ نب لضفلا ميعن وبأ ظفاح (۳)
 (كلذ ريغ :ليقو

 .(رشع يناثلا بابلا «؟537 :ص «"نايجلا دوقع") :هتلوقمل رظناو

 سرد نم ربكأ ريخ سيل «44 /7 :يكملا قفوملل "بقانملا") :تيّمُكلا نب ديزي نع ةلوقملا هذه رظنا (54)
 (ةفينح يبأ ةدابع 2“ :ص «يبهذلل "هيبحاصو ةفينح يبأ بقانم" .هقفلا

 ه4١1 :ت) يفوكلا «يروتلا «ينادُمحلا ناّيح نب ملسم نب ّيَح نب حلاص نب نسحلا هللا دبع وبأ (0)
 ريس" 4۹1/١ :"لادتعالا نازيم" ٠٤۳/۳ :"لاجرلا ءافعض يف لماكلا") .(كلذ ريغ :ليقو

 .(۲۹۸ /۲ :"بهذلا تارّدش" ء۱٩۹٤ :ص ؛"نيحلاصلا فلسلا

 تكي - ةفينح يآ عرو يف تاياورلا ركذ ٤٤ :ص :"يرَميَّصلا رابخأ") :هتلوقملل رظناو

 .رشع عبارلا بابلا ء۲۷ :ص "ناجل ا دوقع" «عساتلا بابلا ١/ 3٠7 :يكملا قفوملل "بقانملا"

 ."هفس" :ةدام «نيسلا لصف «ءاملا باب ء١٤۲٠ :ص «"طيحملا سوماقلا" (5)
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 يوذ وأ «نيفلاخ :يأ ءٌدفص «ٌقحلا فالخاو هةاَفِسو ُءاَهَفّس هُعْمج ٌفْيِفَس وهف َفاَستك

 نيبئاعلا معز ىلع ًءانب كلذب اهاَّنَس «ناهربلا يهو ّمْضلاب ٍةّجَح عج «ججحلا»و «يفالخ

 .ٌةدساف ٌماهوأو ٌهَبش يهف اَّلإو

 ملعلا وذ «سيئرلا ٌمامإلا هب ٌدارملاو ا نيونّتلاب 4"سيردإ نبا" :هلوق# [14]

 نيراذلا يف هب انْعّمَتو - هنع ىلاعت هللا يضر - يشرقلا ّيعفاَشلا "سيردإ نب "دمحم" سيفتلا
 وهو «هل ٌثعن «لقّتلا يحصاو «ةقلطملا اا ا ترف لاق ردصم «اًلاقم»و ءنيمآ

 -"يعفاشلا" لاقو » : "رجح نبا" لاق ءهنع هّلقن َّحَص :يأ ءاهلعاف ىلإ ٌةفاضم ٌةَهَبَعُم ٌةفص
 هل قو نم هْنِإ "ةفينح يأ" ىلع ٌلايِح وهف ءهقفلا يف رحب نأ َداَرأ ْنَم :- هتع ىلاعت هللا يضر

 «"ةفينح يبأ" ىلع هقفلا يف ٌلايع ٌساَنلا :هنع ' 'عيبّرلا" ةياؤوو هفتع 7”اةلمرخ" ةياوز هده: 3 ةقاقلا

 يف ْرَكَبَتَي مل «هبتك يف ْرَظْنَي مل ْنَم :اًضيأ هنع ءاجو «هنم َهَقْفأ اًدحأ -ٌتْمِلَع ام :يأ -ٌتيأر ام

 ها . قمن الو «ملعلا
 يف ساّنلا ٌبيغرت :اهنم ءاهب حّرصُي م ةفيطل مگ نمض يف :يأ «مك يف :هلوقإل 1
 .مدقتملل لضفلاب ٌرارقإلاو ؛مامإلا اذه يف هداقتعا ُنايبو «هل نيبئاعلا ىلع ٌدّرلاو «هبهذم

 امن هوحنو َحَرَص ىنعم «لاق» نُّدَضتل ةيدعّتلل وأ ٌةدئاز ٌءابلا سائلا ناب :هّلوق 3

 .اهوحنو ةقفتلاب هل َلَّكَت اذإ :هّلاَع ْنِم «لايع» ب ٌقّلعتم «هقف يفاو ءءابلاب ىّذَعَتَي

 ةّيعرّشلا ماكحألا َنِم هّلاق ام َّدَر ْنَم ىلع :يأ «"ةفينح يبأ" ّلوق ٌّدَر ْنَم ىلع :هلوقإ# [47

 ل ةّمئألا ْنأل ؛لالدتسالا يف نعّطلا ِدّرجمب ال داعبإلاو درّطلل ٌبجوم كلذ ْنِإف ءاهل ارق

 ُبجوي الف «ةمرحلا هتياغ نال ؛هسفن مامإلا يف نعّطلا درجمب الو «ضعب لوق مهضعب دري لَ

 .ْمَهْفاف ءةاَصْعلا نم مهوحنو نيبذاكلا نْعّلك وهف ءِنّيعم صخش نعل هيف سيل نكل «ّنعَللا

 .هيلع ةمئألا ءانث يف رشع ثلاثلا لصفلا ٠۳۲ :ص ؛"ناسحلا تاريخلا" يف )١(
 :ليقو ه7 47 :ت) يرصملا يحتل نارمع نب ةلمرح نب هللا دبع نب ىيحي نب ةلمرح صفح وبأ (۲)

 «407/9 :"لاجرلا ءافعض يف لماكلا") .يعفاشلا مامإلا بحاصو تاقثلا ةمئألا دحأ (كلذ ريغ

 ۱١۷(. /۲ :" يكبسلا تاقبط" «41/7 ١/ :"لادتعالا نازيم" ءه 48/0 :"لاهكلا بيذبت"

 .(ةمدقملا 784 :ص) :يف ةفينح يبأ مظعألا مامإلا لوح يعفاشلا مامإلا لاوقأ انطسب دقو (۳)
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 ريونت" يف هْرُكْذي مل هنأ ىلع «"”ءاطيإلا رعسّشلا بوسيع ْنسِم تسيبلا اذه يفو
 "قاّزّرلا دبع نبا" هّلاق امك «"ةفيحّضلا

 هردو هل اعف بلاط يأ ب يلع ماقإلا كرذأ ماقإلا لاو ابا نأ تَبَت ذقو

 يف طيب امك ةَباحيملا نم ةعِبَس نِي تيا عش ةقبيع بأ نأ ٌعَصَو ٍةكَرَبْلاِ

 ٍلئاَوأ يف ٌطسُب امك اًيباَحّص َنِرْشِع و لاب كرْذأو ,"يتفمْلا هيم رخاوأ

 ,rm .ٍءاَيِضلا

 "ناكّلخ نيا خیرات" يفف «خلإ َتَّت دقو :هلوق [
 نب نايعنلا نب "اج ف ليعايسإ" انأ :لاق 00" ةفينح يبأ "ٌديفح نار : 5 8 ف نع

 ا ا اوا
 - هنع ىلاعت هللا يضر -"بلاط يبأ نب يلع" ىلإ "ٌثباث"َبَهَّذو «نيناث ةنس "ةفينح وبأ" يّدج

 ل َباَجتْسا دق ىلاعت هللا نوكي نأ وجرن نحنو ههتّيّرذ يفو هيف ةكربلاب هل اَعَدف ءيغص وهو

 موي يف ”جّدولافلا "لع" ل ىَدْمأ يذلا وه ِتباث وبأ "نابزرملا نب نامعتلا"و ءاتيف "لع"

(000 

00 

06 

(4) 

(0) 

(9 
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 دودحلا يف مولعلا ديلاقم مجعم') .ّدحاو اهاثعمو ٍةدحاو ةديصق يف ةيفاقلا ٌظفل رّركتي نآ وه :ءاطيإلا
 .(فلألا فرح ١/ ۲۹١ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك" ءرشاعلا بابلا ء1 ١5 :ص :"موسرلاو

 .دئاوفلا باتك أ :ىق «"يتفملا ةينم"

 (ةمدقملا ۲١۸/١ :"ف") .؛نسلاب هقبسل كردأولا :"و" يف :روفرف روتكدلا لاق

 نبا"و .ةفينح وبأ مامإلا ؛نونلا فرح 4٠5: /5 :"نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو" ىّمسملا

 فورعملا ةاضقلا يضاق «نيدلا سمش ركي يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه "ناكل
 لهنملا" 7 /8 :"يكبشلا تاقبط") .(ه١548 :ت) يعفاشلا ءيلبرإلا .يكتمربلا "ناكّلََت نبا'ب
 N) :"مالعألا" ء۱۷١۲ /۲ :"نونظلا فشک" 88 /7 :"يفاصلا

 .ّيِويَتْلا ةفينح يبأ تباث نب نامعنلا ءنامعنلا همسا نم ركذ ءنونلا باب ؛4 48/18 :"دادغب خيرات"
 .(ها17 :ت) يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ -هللا دبع وبأ وأ - نايح وبأ

 ١1(. 4/7 :"نازيملا ناسل" 1448/٠١ :"مّظتتملا" ۲٠١ /۷ :"دادغب خيرات" «1717 /۲ :'ةاضقلا رابخآ")

 مجعملا") .رّكسلاو ِءاملاو اشّنلا نم نآلا ُمَنِضُتو ءلسعلاو ءاملاو ٍقيقَّدلا نم لّمعُت ٌءاوْلَح :جذولافلا
 ."ذلف" :ةدام :"زيجولا مجعملا ؛"ذلف" :ةدام :"طيسولا
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 .ىها . 0 نكه موي ا ع" لاقف “ناجرهم

tt نأ ٌرهاظلاف «"””َيقارعلا ةّيفلا" يف امك «ةرجملا ّنِم نيعبرأ ةنس تام "يلع" ّنأل ؛رهاظ ديغ «خلإ "يلع" ىلإ يّدَجِب "تباث" بهذو» :هلوق ْنِم بتكلا ضعب يف ام نأ رهَظ هبو 
 .يدج هلصأو ةدئاز عايلا وأ ءخاّشنلا ةدايز نم «يّدجب»ةظفل

 ةباحّصلا ضعب نع مامإلا ةياور ْنِم هيف َفِلّثخا اميف ٌبلطم

 “اتك مامإلا بقانم يف َتفْنَص نم نيثّدحملا يرشأتم صعب لاق «خلإ حو :هلوق# 31
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 و

 :رظنا .نابّرعُم امه ٌجّدْوُلاَملا" :لقت الو ءُقَدوُلاَملاو ُدْوُناَقلا وه :لوقت" :تيٌكسلا نبا بوقعي لاقو
 «لاذلا باب ۸ ۲ :"حاحصلا" ءحصي ال امو هلوق حصي اع باب ۰۲۲۰ :ص ."قطنملا حالصإ#)

 .("ذلف" :ةدام ءافلا لصف
 ِلولح لأ :هنم دارلاو «ناكرهم بّرعُم -ةلمهملا ءارلا حتفو ءاهلا نوكسو ميما رسكب- :ناجّرْهِم
 وهو ٌةماع :ناعون وه :يناتسهقلا لاقو «سرفلا ٍدايعأ دحأ وه ٌمويلا اذهو ءناريملا ٍجِرُي يف سمشلا
 نورشعلاو يداحلا مويلا وهو ٌةصاخو ؛"هامرهم" نم رشع سداسلا موي يتعأ فيرخلا نم موي لّوأ
 ٌكِلَم مه ناكو :مهكولم ءايسأب مهروهش َنوُمسُُي اوناك مهنأ مسالا اذبي مهتيمست ببسو ها.هنم
 يمسف "هامرهم" هنوُمسُي يذلا رهشلا فصت يف تايف ءفسعلاو فئنعلاب مهيف ريسي ؛"رهم" مسي

 :"زومرلا عماج") :رظنا ءىرخأ لاوقأ كانهو ."تبهذ رهم سفن" :هريسفتو "ناجرهم" مويلا كلذ
 برألا ةياهن" ميملا باتك ۲۲۲ :ص «"رينملا حابصملا" دسافلا عيبلا يف لصف «عيبلا باتك ۲ ۳
 حبص' «سرفلا دايعآ ركذ «لوألا نفلا نم ثلاثلا مسقلا نم عبارلا بابلا ء141/ ١/ :"بدألا نونف يف

 «ىلوألا ةلاقملا نم لوألا بابلا نم ثلاثلا لصفلا 4٠١ /؟ :يِدْنَمَقْلَقلل "اشنإلا ةباتك يف ىشعألا
 .(عبارلا فرطلا

 ء۸٤4٤ )٠٠١/ :"دادغب خيرات" و (-ةنََكيَتو- ةفينح يبأ بسن 2١١ :ص) :"يرَميَّصلا رابخأ" ينو
 لك انزورون :لاقف «زورينلا موي يف» :ةدايز مجارتلا بتك نم هريغو (نايعتلا همسا نم ركذ نونلا باب
 .«جذولافلا --ُهَتعَهيإََر - بلاط يبأ نب يلع ىلإ ىدهأ» :هلوق دعب «موي

 نيز لضفلا يبأل «تايفولاو ةاورلا خيراوت 18١« :ص «"ثيدحلا مولع يف ةركذتلاو ةرصبتلا" ةايسملا

 يعفاشلا يرصملا يقارعلا ميهاربإ نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا
 )۵۸۰۹ :ت)

 سمش خرؤملا ثدحملل :"نايعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا بقاتم يف نالا دوقع" وه باتكلا اذه

 فشک") .(ه۹ ٤۲ :ت) يعفاشلا يلاصلا يماشلا فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم نيدلا
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 'كرابملا نبا"و "نسح ا نب دّمحم"و "فسوي يأ" ك ٌرباكألا هّياحصأ ّنِإ» :هّلصاح ام الفاح
 شقا ام هاف ءهوُنَقَتَل ناك ولو «كلذ ْنِم اًنيش هنع اوُنَقْنَي مل "'ههريغو 27"َقاّزّرلا دبع"و

 نم ولخي ال ٌياحص ْنِم َعِمَس هلآ هيف ٍدنس ّلك َّنأبو ,مهراختفا ْمُظْعَيو ءنوثّدحملا هيف

 ءاهيف كش ال ناحيحصف ءَّنّسلاب ةباحّصلا نم ٍةعاجل هّكاردإو "سنأ" ل هتّيؤر اًمأف «باڏگ

 ْحيّشلا هيحاص هيلع هدر ةباحصلا نم ةعامجل هعامس تبث ت هنآ n ۳" ق امو

(DB «1 Eفتحا "مساق" ظفاحلا  . 
mf » 2 f 2 |eرعب » 2 8 ت  

 َلْغَتْسا هرمأ لْوَأ هنأ ةباحًصلا ّنِم هَكَرْذأ ْنَمم هعاس مدع َببس نأ رهاظلاو

 ْعَسَي الو «ملعلاب لاغتشالا ىلإ ِهِتَباَجَت رِهاَب ْنِم ىأَر ال ””ٌنبعشلا" هَدّشْرَأ ىتح «باستکالاب

 ۸۳-۸٥ :ص يف ٌروكذم لقنلاو ء(۱۹۹ :ص ءيناّتكلل "ةفّرطتسملا ةلاسرلا" ء١١٠٠ /۲ :"نونظلا

 ناوضر- مهنم عمس نمو ةباحصلا نم -هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينحوبأ هكردأ نميف ثلاثلا بابلا

 .--نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا

 :"قشمد خيرات") .(ه١11 :ت) يناعنّصلا مهالوم ءيريمجلا عفان نب ماّمه نب قاّزرلا دبع ركب وبأ )1١(
 :"نايعألا تايفو" 207/14 :"لامكلا بيذهت" ء57 8/5 :"لاجرلا ءافعض يف لماكلا" ۰ ٦

1). 

 نم مهو ؛دلخت نب كاحضلا ليبنلا مصاع وبأو ؛ميهاربإ نب يكمو ءْنيَكَُذ نب لضفلا ميعن وبأ :مهنم 00

 .(ثلاثلا بابلا ف4 :ص :"نايجلا دوقع”) :يف امك .نيثدحملا نم مهريغو «يراخبلا خویش

 باب «نونلا فرح ء1170-174 ٠/ :"راثآلا يناعم لاجر يماسآ حرش يف رايخألا يناغم" :هباتك رظنا (*)

 ردب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب دومحم دمحم وبأ وه "ينيعلا"و .ثلاثلا لصفلا «نيعلا اهدعب نونلا

 701 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ء1۷۲۸ /۲ :"نونظلا فشك") .(.ه١٠۸ :ت) يفنحلا ينيعلا نيدلا

 OT /Y 00 «ا"ا/ه :ص .يواخسلل "كولسلا ليذ يف كوبسملا ربتلا"

 ىلق م6 :ص) :"ناثحا دوقع" يف و يقشمدلا يحلاصلا فسوي نب لم نيدلا سمش خيشلا لاق )4(

 اغُيولطق نب مساق خيشلا نيثدحملاو د ديفم ققحملا ةمالعلا مامإلا هيلع هّدر" (ثلاثلا بابلا

 رثعن مل "هنم عجاري اب يمزراوځلل "ديناسملا عماج" ىلع هقيلعت يف هطخب هتيأر ايف ءيفنحلا
 .قيلعتلا اذه ىلع

 :"ءايلوألا هي ,(كلذ ريغ :ليقو ها١٠٠ 4# :ت) يفوكلا يبعشلا ليحارش نب رماع ورمع وبأ 2(

 :"لابكلا بيذبت"" ۳۵١/۲٣ :"ركاسع نبا خيرات" 12/١5 :"دادغب خيرات" 00
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 .ها .«هترگد ام فالخ ثيدحلا ملعب ماملإ ىئدأ هل ْنَم

 يوار ىلع ٌمَدَقُم لاصّتالا ّيوار نأ :نيثّدحملا ٌةدعاق :"ٌينيعلا" هّلاق ام و نکل

 یلآللا دقع" يف اذک مهم هتاف «كلذ ظَمحاَف ءملع ًةدايز هعم ّنأل ؛عاطقنالا وأ لاسرإلا

 ."ّيحارجلا ّنولجعلا ليعامسإ" خيّشلل "”ناجرملاو
 ظفاحلاو ©””ُيبهذلا" ٌظفاحلا كلذب َمّرَج ْنّمو «نيعباتلا نِي وهف لك ىلعو

 ةفوكلاب اوناك ةباحّصلا َّنِم ةعامج َكَرْذأ ِهّنِإ ١ :"نالقسعلا" لاق «امهديغو "ٌيزالقسعلا"

 يعازوألا" ك هل نيرصاعملا راصمألا ةّمئأ نم لحأل تب لو «نينايث ةئس اهم هدلوم 5

 نب ثيّللا"و «ةفيرّشلا ةنيدملاب "ِكلام"و «ةفوكلاب "ّيروُثلا"و «ةرصبلاب (””نيداّيحللا"و ؛ماّشلاب

 يف هّصنب وه -عٌمِهُم هنإف» ىلإ ؟نيثدحملا يرخأتم ضعب لاق» نم قباسلا مالكلا نم َمّدقَت ام )١(
 .سداسلا لصفلا «؟5 :ص ؛"ناسحلا تاريخا"

 "يحاّرجلا ينولجعلا ليعامسإ خيشلا"و هيلع رثعن مل"نامعنلا ةفينح يبأ ةمجرت يف ناجرملاو يلآللا دققع" (؟)

 يعفاشلا يقشمدلا ينولجعلا يحاّرجلا ينغلا دبع نب يداحلا دبع نب دمحم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ وه

 :"تابثألاو سراهفلا سرهف" ءالالد ١/ :"مالعألا" ۲۹۹/١ :"رردلا كلس) .(ه7١1 :ت)

 .(۱۷۸ /۱ :"نیفلؤملا مجعم" ۱1

 ۳۹۱ /۱ :"ءالبتلا مالعآ ريس" يف اًضيأو ؛ةمدقملا ١٤ :ص «"هيبحاصو ةفينح بأ مامإلا بقانم" يف (۳)
 درس يف ىنتقملا"و «ةباحصلا راغص نم «ىلوألا ةقبطلا 2817/7 و «نيعباتلا نم ةسماخلا ةقبطلا

 .(ءاحلا فرح .؟١ 5 ١/ :"ىنكلا

 رايدلاو ؛يئرقلا ريثك نباو ؛يماملسلا ىيحي ايركزوبأو ءيواخسلا ظفاحلاو «ينيعلا نيدلا ردب :مهنم (4)

 لصفلا «نيعلا اهدعب نونلا باب «نونلا فرح 0177 /” :"رايخألا يناغم") :رظنا .مهريغو «يركبلا

 ١158 :ص «"ةعبرألا ةمئألا لزانم" «تايفولاو ةاورلا خيراوت «415/4 :"ثيغملا حتف" «ثلاثلا

 ركذو ةفينح يبأ مامإلا ةافو «4 "١7/17 :"ةياهنلاو ةيادبلا" «لوألا لصفلا «ةفينح يبأ ركذ يف :لصف

 .(نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا ةمجرت ؛يناثلا لصفلا «ةمئاخلا 273757 /7 :"سيمخلا خيرات" ءهتمجرت

 :ص ."ناسحلا تاريخلا"و «ثلاثلا بابلا ءا/1-إ/٠ :ص :"نامجلا دوقع" يف روكذم وه امك "هيواتف" يف )٥(

 .ينالقسعلا رجح نبا ىواتف يلع رثعن ملو «سداسلا لصفلا اك

 :"ءايلألا ةيلح") .(ه۷١١ :ت) ميت ينب لوم «يرصبلا رانيد نب ةملس نب دامح ةملس وبأ :امهدحأ (5)

 ١/ ١١(. :"ةاورلا هابنإ" ٠۲٠۲ /۷ :"لاهکلا بیذہم" ء۱۱۹۸ /۳ :'ءابدألا مجعم" ٦/۹

 .(ه۷۹٠ :ت) قرزألا يرصبلا يمّضْهَجْلا يدزألا مهرد نب ديز نب دامح ليعامسإ وبأ :امهيناثو
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 .مهلك مهري مل نو «مهنَمَر يف دو :يآ َنسلاب كَرذأو :هلوق» 3 0 ساو. ماو ت re و 8
 لنمو و اق نبا" مه *ٌلاقف 4""ءايضلا لئاوأ" يف طس اک :هلوق» [

 قلل .
 قوأ يآ نبا و "ماع نب هللا

 يناغم" ٩۰ /۱۳ :"تایفولاب يفاولا" ٠٥٦ /۷ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ۲۳۹ /۷ :"لامکلا بیذہم")

 ." نيالا“ ب ناقورعم امهو «(۲۳۹ /۱ :"رايخألا

 .(ه11/6 :ت) هرصع يف رصم لهأ مامإ ءيرصملا يمهفلا نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللا ثراحلا وبأ )١(

 تايفو" ء7 00 /1 4 :"لايكلا بيذهت" 4١/5٠" :"ركاسع نبا خيرات" ۰۳۱۸ /۷ :"ءایلوألا ةيلح")

 ٤/ ١١۷( :"نايعألا

 يف لصف «ملعلا بلط لضف يف لوألا بابلا ١/ ٦۹-۷٠ :"يونزغلا ةمدقم حرش يونعم ا ءايضلا" (۲)

 -ةنك ي - ةفينح يآ بقانم
 لضف يف لوألا بابلا ء۹٦ /1) :"يونعملا ءايضلا" يف يذلاو ««ليفن نبا» :يأ اهعيمج خسنلا يف اذك (۳)

 نب ثراحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع» (--ةتعهي وير - ةفينح يبأ بقانم يف لصف «ملعلا بلط

 :هتجرت رداصم رظناو «نيناهثو عبرأ ةنس "نامع"ب تام وهو ؛6ةيواعم تخخأ نب يمشاهلا بلطملا دبع

 :"ركاسع نبا خيرات" :886 /” :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا" ١١١/١ :"ةاضقلا رابخأ")

 18٠(. /ه :"بيذهتلا بيذبع"" 947/1١5" :"لايكلا بيذبت" ۳ ۷

 يثيللا ليل ايدبع نب ىزعلا دبع نب عقسألا نب ةلثاو -داّدسوبأ وأ ؛ةفاصرقوبأ :ليقو عقسألا وبأ (4)
 ةفرعم") .قشمدب اًثوم ةباحصلا رخآ وهو «(ه47“ :ليقو خه :ت) ةفصلا لهأ نم «يناتكلا

 :"باحصألا ةقرعم يف باعيتسالا" 51١« /4 :"دعس نبا تاقبط" 271/180 /4 :ميعن يبأل "ةباحصلا

 .(۲۹۵ / :"مظعنملا ۳۹۹ /۵ :"ةباغلا دشا" ۲ ٤/
 نأ هلو يدع يثب فيلح «(ه١۸ :ت) يندملا «يزتَعلا رغصألا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع دمحم وبأ (0)

 / :"باحصألا ةفرعم يف "باعيتسإلا") .فئاطلا موي دهشتسا ءاّضيأ "هللا دبع" همسا هنم ربكأ

 :"لامكلا بيذبت" ۷۳١/١ :ميعن أل "ةباحصلا ةفرعم" 741 /“ :"ةباغلا دش" ١
 .(؟77 /5 :"ةباحصلا زبيمت يف ةباصإلا" ٥ ١

 ثراحلا نب دلاخ نب ةمقلع ىفوأ يبأ نب هللا دبع -دمحم وبأ وأ «هيواعم وبأ :لاقيو ميهاربإ وبأ (1)

 .ةباحصلا نم ةفوكلاب تام نم ةمتاخ وهو (كلذ ريغ :ليقو هما/ :ت) يملسألا مث يعارخلا

 :"لايكلا بيذبت" ۲۹/١ :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" ؛74/8 :يراخبلل "ريبكلا خيراتلا"

 0751/١ :"تاغللاو ءايسألا بيذبت" ء۹۲١١ /۳ :میعن يأل "ةباحصلا ةفرعم" ۷ ٤
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 س نب | و نبا" و س نبا" و "ادا" و "ةع" و "چ ياو .2

 ف ١ ديزي نب نمحّرلا دبع"و راو د

 .رصمب اًنوم ةباحصلا رخآآ وهو ء(ه85 :ت) يدييزلا رج نب ثراحلا نب هللا دبع ثراحلا وبأ

 747/١5 :"لايكلا بيذهت" ۰۲۹۳/۱ :"يرصملا سنوي نبا خيرات" ء1/۲ :"ءایلوألا ةيلح")

 .(۳۸۷ /۳ :"ءالبنلا مالعآ ریس" ۰۱۷۸ ٥/ :"بیذهتلا بیذہت"

 - "ةع" همسا ناك ءةَمَصلا لهأ نم ء(كلذ ريغ :ليقو هال :ت) يمَلّسلا دبع نب ةبتُع ديلولا وبأ
 نبا خيرات" 5177" /4 :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم") ."ةبثع" :-46- يبنلا هاّيسف --"ةَبْشن' و

 :"ةياهنلاو ةيادبلا" "14/19 :"لايكلا بيذبت" ء١٦٥٠ /۳ :"ةباغلا دشا" ۲۷١ /۳۸ :"ركاسع

4/۲( 

 ةفرعم" يف هلثمو (ةفينح يبأ بقانم يف لصف «ةمدقملا ءأ "١1/ :ق )١/ :"ءايضلا"و «خسنلا عيج يف اذك
 يف يذلاو ءلاّدلاب :يأ (04”7 )٠١/ :"ةباحصلا زيبمت يف ةباصإلا"و (1806 /0) :ميعن يبأل "ةباحصلا
 مادقملا - حلاصوبآ وأ «رشبوبأ وأ «ىيجيوبأ :ليقو- ةميركوبأ وهو «ميملاب :يأ "مادقملا" :هتمحر ث رداصم

 مجعم') .(ه۸۷ :ت) يدنكلا راسي نب برگ يدّعَم نب ديزي نب ورمع نب برك يدْعَم نب
 :"ركاسع نبا خيرات" ١١2؟/؟ :"تاغللاو ءامسألا بيذهت" 2544/5 :يوغبلل "ةباحصلا

 .(404/74 :"لايكلا بيذبت" ء/ 5 4/4 :"ةباغلا دش" 4 ۰
 :ليقو ه۸۸ :ت) يسيقلا يملسلا ينزاملا رسب يبأ نب رسب نب هللا دبع --رسب وبأ :ليقو-- ناوفص وبأ

 ةفرعم" 11٠ /4 :يوغبلل "ةباحصلا مجعم") .ةباحصلا نم ماشلاب تام نم رخآ وهو ء(كلذ ريغ

 بيذمم" ء۳۹ /۲۷ :"رکاسع نبا خيرات" ۱۸٩ /۳ :"ةباغلا دش" ٠٥۹٩ /۳ :ميعن يبأل "ةباحصلا
 ١/ ٣٣٣(. 6 :"لابكلا

 .(ه ۸۷ :لیقو ۸٩۹ :ت) ةرهز ينب فيلح «يندملا ءيرذعلا ررعص نب ةبلعث نب هللا دبع دمحم وبأ

 :"ةباغلا دشا" ۳٠/٤« :يوغبلل "ةباحصلا مجعم" ء۲٠١٠ /۳ :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم")

 07017 ١/ 5 :"لايكلا بيذبت" ۰۱۷۸ /۲۷ :"رکاسع نبا خیرات" ۰۱ ۳

 يدعاسلا ءيِجّرْرَخلا ءيراصنألا دلاخ نب كلام نب دعس نب لهس -ىبحي وبأ :ليقو- سابعلا وبأ
 رخآ وهو ."لهس" :-ِي- هللا لوسر هاّيسف "نزح" همسا ناك و ء(ه88 :ليقو ف۹۱ :ت)

 :يوغبلل "ةباحصلا مجعم" 7717 /؟ :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم") .ةنيدملاب اًنوم ةياحصلا

 ٤۲١(. /۳ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ۰۱۸۸/١١ :"لايكلا بيذبع" ٥۷١ /۲ :"ةباغلا دشا" ۷ ۳

 :ت) يندملا يراصنألا عمجم نب رماع نب -ةئراح :ليقو- ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبع دمحم وبأ

 يف باعيتسالا" ء١۳ ١/ :"ةاضقلا رابخأ" ۸1/۷ :"دعس نبا تاقبط") .(ه4 :ليقو هذا"

 ٠١(. /18 :"لايكلا بيذبت" :495/ :"ةباغلا دش" 60 /؟ :"باحصألا ةفرعم
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 .9صّخَلُم ها ؛هب زفظأ مل نمت مهريغ كردأ امّبرو ءايباحص “

 :ليقو هقك :ت) يندملا ءيلَهْشألا «يسوألا «يراصنألا عقار نب ةبقع نب ديبل نب دومحم ميعن وبأ

 بيذمم" 117/0 :"ةباغلا دْسأ" ء17ا/8/7 :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا"“) .(هذال
 .(19/7 :"رايخألا يناغم" «4 “480/٠ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ؛58 ٠١/ :"بيذهتلا

 :ت) يندملا .يجّرْرَخا ءيراصنألا ورمع نب ةقارس نب عيبرلا نب دومحم - ميعن وبأ :لاقيو - دمحم وبأ

 :"ركاسع نبا خيرات" ۱۳۷۸/۳ :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا") .(كلذ ريغ :ليقو ه۹

 مالعأ ريس" ٠٤/٠١ :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا" ٠١١/۲۷ :"لايكلا بيذہ" ۰ ۷
 .(013 /" :"ءالبنلا

 نب (ماللاو فلألاب يدصلا :لاقيو ءايلا ديدشتو نيتلمهملا لادلا حتفو داصلا مضب) ّيَّدُص ةمامأ وبأ

 يأل "ةباحصلا ةفرعم") .هتينكب روهشم وهو ء(ه١4 :ليقو ه8“ :ت) يمُهّسلا لهابلا نالْجَع

 ءايسألا بيذبت' ء٤١ /و ء١٠ /۳ :"ةباغلا دشا" 0٠ /؟4 :"ركاسع نبا خيرات" ء1877 /# :ميعن
 .(168/11" :"لابكلا بيذبت" 109/5 /؟ :"تاغللاو

 ها١۰ :ت) يشرقلا «ينانكلا «يرْكَبلا «يئيللا ورمع نب هللا دبع نب ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ

 :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم") .ضرألا عيمج يف اًثوم ةباحصلا رخآ وهو ء«(كلذ ريغ :ليقو

 :"ركاسع نبا خيرات" ءه1793/4و ءال48/7 :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا" ٤/ ٠۷

 ,(015/5 :"مالسإلا خيرات" 1/3/5 ۱٤۳/۳ :"ةباغلا دشأ" ء) 15
 بابلا ٠۹-۷٠ /1) :"ءايضلا" يف نيروكذملا نأ عم ءطقف رشع ةّنس هركذ يذلاو «خسنلا يف اذك

 يقبدقف .مهماهتب رشع ةينايث مه (-ةنتعهئإتَو - ةفينح يبأ بقانم يف لصف «ملعلا بلط لضق يف لوألا
 1 :اههو ءمهنم نينثالا ٌركذ

 ةبتع باوصلا لعلو ؛رداصملا يف اذه "ةبقع" دجن ملو ؛-"ءايضلا" يف اذك- "يملسلا رذنملا نب ةبقع"
 .نينايثو عبرأ ةنس تام ةَّفّصلا باحصأ نم هيملّسلا -ةدّدشملا لاّدلا حتفو نونلا مضب- رّدلا نب
 0754/19 :"لايكلا بيذهت" ٥۹۳ /۳ :'ةباغلا دشا" 345/94 :"ركاسع نبا خيرات" رظنا
 ١6١(. /5 :"مالسإلا خيرات" ۸١ /۷ :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا"

 نبا"ب فرعيو (كلذ ريغ :ليقو هح١ :ت) يدنكلا ةمايث نب ديعس نب ديزي نب بئاسلا ديزي وبأو
 خيرات" 2111/5 /7 :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم" ۱۸۸/١ :يوّعَبلل "ةباحصلا مجعم") ."روثلا تخآ
 ١١ ٤(. /۲ :"ةباغلا دشأ" مال" /؟ :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا" ٠١/7٠١« :"ركاسع نبا
 :ةدايز  هتدوسم هللا همحر نيدباع نبا اهيلع بتك يتلا ردلا ةخسن- "د" "يف" :روفرف روتكدلا لاق
 :"ديزملاو سينجتتلا"ب ىّمسملا هباتك لوأ يف "ةيادفا" بحاص ينانيِغرلا نسحلا وبأ ٌمامإلا َرَكَذ دقو»

 لاق :لوقي -هللا يضرس كلام نب ّسنأ تعمس :لاق ةفينح يأ ىلإ هدنسب (ةمدقملا 80-84 )1١/



 ع

۸ 

 |" Jl 2 5 - لا ع سر
 نبا"و ؛"ةملس نب وٌرمع"و «”7"ثيرح نب ورمع"» :"ةفيحّصلا ريونت" يف َداَّزو

 O O ا ا اوو

 :U :لاق هنأ مامإلا ىلإ رعخآ ٍلئسب ركذ مث ««ملسم لك لع ةضيرف ملعلا بلط# -ه- هللا لوسر

000 

 ةفز

0022 

(4) 

 ءزج نب هللا دبع ٌةقلح :لاق ؟هذه نم ةقلح :يبأل ٌتلقف «ةميظع ةقلح ُتيأر مارحلا دجسملا ٌتلخد
 ال ثيح نم هقزرو هّنع هللا ءافك هللا نيد يف هّقفَت نما :لوقي .-إ- هللا لوسر بحاص ٌيديبزلا

 ةباحصلا نم ٍةَّدع نع ىور ثيح «نيعباتلا نم ناك هّنأ حص دقو :نسحلا وبأ لاق مث ء«بستحي

 مهنمو ءانيور ايك ءزج نب هللا دبعو «كلام نب سنأ :مهنم .--نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر-- نيرهاطلا

 كلت يدنعو «درجع تنب ةشئاعو «عقسألا نب ةلثاوو «قوأ يبأ نب هللا دبعو هللا دبع نب ديز

 .(ةمدقملا 1١4 /1:"ف". ها «ةلصتم ديناسأب ةيورم ثيداحألا

 .(ه86 :ت) يفوكلا يموزخملا يشرقلا هللا دبع نب نايثع نب ورمع نب ثيرحخ نب ورمع ديعس وبأ
 بيذبت" ء153/48١و :4"017 /5 :"دعس نبا تاقبط" ۲٠۰۱/٤ :ميعن يأل "ةباحصلا ةفرعم")

 :EVA "ءالبنلا مالعأ رس" ۷ ۷: "ةباحصلا زبيمت يف ةباصإلا" 58٠: /71 :"لايكلا

 نب -يال وأ ءسيق نبا لاقيو- عيَقُت نب -ماللا رسكب- ةمِلَس نب ورمع -ديزي وبأ :ليقو ديرُب وبأ
 :"مالسإلا خيران" ۶۴٤ :ميعن يبأل ' 'ةباحصلا ةفرعم") .(ه86 :ت) يرصبلا يمّرجلا ةمادق

 .(۲۷۸ /۳ :نابح نبال "تاقثلا" ٠۰ /۲۲ :"لاکلا بیذہم" ۲۲۲ ٤/ :"ةباغلا دشا" ۱ ٦
 :ليقو ه۸ :ت) يندملا «يشرقلا «يمشاهلا مشاه نب بلطلا دبع نب سابعلا نب هللا ديبع دمحم وبأ
 ةقرعم يف باعيتسالا" ٤۷١ /۳۷ :"ركاسع نبا خيرات" ) .ةنسب هللا دبع هيخآ نم رغصأ ناكو (ه۷

 زيبمت يف ةباصإلا" ء١٠ /1۹ :"لاكلا بيذمم" ء۱۹ /۳ :"ةباغلا دش" ٠٠۰۹/۳ :"باحصألا
 ١١(. /۷ :"ةباحصلا

 فورعمل او «هطخب اذكه «فينم نب لهسو» :هلوق" :روفرق حلاج دمنغ نب نيذدلا ماس روتكدلا لاق

 .(ةمدقملا ١/ ۲٠۹ :"ف") ."فينح نب ٌلهس

 لهس- ديلولا وبأ وأ ءدعس وبأ وأ «هللا دبع وبآ وأ «تباث وبآ :لیقو- دیعس وبآ وه" فينح نب لهس"و
 :"دعس نبا تاقبط) .(ه۳۷ :ليقو ه۸ :ت) يراصنألا يسوألا ميكُعلا نب بهاو نب فينح نب

 دشأ" 2537/9 :"باعيتسالا" ٠۳٠۹/۳ :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم" 077/8و 0

 .(185 1١7/ :"لايكلا بيذهت" ٥۷۲ /۲ :"ةباغل

 نايث وأ عبس ةنس تام هنأل ؛اذه فيئح نب لهس ّنمز كردأ - ل

 نبا هركذ ايك همامأ وبأ :هنبا دارملا لعلو ؛ةنس نيعبرأو نيتنثا وحن هتافو دعب َدِلَو ةفينح- وبأو «نيثالثو
 :ص «ماوعلا يبأ نبال 'هرابخأو ةفينح يبأ لئاضف") :رظنا .ةفينح يبأ دلوم دعب يفوت نميف ءماوعلا يبأ

 .(فينح. نب لهس نب ةمامأ يبأ ةافو «ةباحصلا تايفو ۹

 وهو (.ه١٠٠ :ت) يندملا يراصنألا بهاو نب فينح نب لهس نب دعسأ ةمامأ وبأ وه "ةمامأ وبأ"و



۴۹ 

 ."قاّزّرلا دبع نبا" .ها .4 نع[ ةباحّصلا لئامأ ْنِم ءالؤه ٌريغو» :لاق ّمث

 ھا

(1) 

(۲) 

 يف يفت ا ُيِراَصْنَأْلا هاش ِبَرَع ُنْب ٍرْصْنلا وُبَأ دمحم نيِذلا نس ةمالعْلا رذ دقو رے رو

 ىَوَر نم ةباحمملا نم داق ِرَرُدَو ٍدِئاَقعْلا رجاوي 5 ٍةاَمَسْمْلا ةّيفلألا هِتموُظْنَم
"Arت - ًةفيبَح وُبَأ ُمَظْعَأْلا ُماَمإْلا ْمُهْنَع  - eُتِيَح  

 ناشلا ميظع بهدم اًدَقَتْعُم
 6 ألا قبا ۶ عبا ا

 اكذأ يلا باطما نم

 جانب ةخس فرط
 باسو ي سسنأ ْنسَع ىوَر ْدَفَو

 ٍناَمْعْنلا ّىتفلا 0

 اح ةئألا جار ٍنيِدَلاَو معلا

 اكلِسَو ىَمَتْقناذَف ْمُهَرَكأ

 يجادلا ٍلالُملا نم ٌةَمِلاَس

 اوو قفل سْيلَأ ناو
 ما هلا 2 8 و ف ا 0

 “طلا باحتملا ّلُك ْنَعَو ْمُهْنَع

 هَلِئاَو نبا اڏ ٍلْيَمُطلا ابأ ينغأ

 ُماَمِإْلا ىَوَر ْذَق زج نبا ْنَع

 ئاد ميكا هللا يضر

 .هيلإ ٌفاضم «ٌبيظع»و ٌفاضم وهو ءمظّتلا ةرورضل ءابلا نوكسب أْبَهْذَم :هلوق9 73
(n n 

. . 

 يف ةباصإلا" (378 /؟ :"لابكلا بيذهت" ء/41" ١/ :ميَعُت يبأل "ةباحصلا ةفرعم") .هتينكب فورعم
 ١1656(. /4 :"بلطلا ةيغب" 07 ١/ :"ةباحصلا زبي

 دبع دمحم وبأو -46- هللا لوسر ٌبيِبَر ءيموزخملا يشرقلا ةملس يبأ نب رمع صفح وبأ :مهنم
 نب ديز نب لاله لاقع وبأو ءيندملا ينه ما سينأ نب هللا دبع ىبجي وبأو «يندملا يراقلا دبع نب نمحرلا
 ءنّزملا هللا دبع نب راسي نب لقعم -يلع وبأ :ليقو-- هللا دبع وبأو ء-ِي- هللا لوسر ىلوم ءراسي
 دال نب بئاسلا ةملس وبأو ءيراصنألا يملسلا هللا دبع نب رباج هللا دبع وبأو هدّرُجَع تنب ةشئاعو
 .يندملا يمشاهلا يشرقلا بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع رفعج وبأو «يجرزخلا يراصنألا ديوس نب

 دوقع" «ةباحصلا تايفو 9777-777 :ص «ماوعلا يبأ نبال هرابخأو ةفينح يأ لئاضف) :رظنا

 ضييبت" .سداسلا لصفلا 75-782 :ص ؛"ناسحلا تاريخلا" «ثلاثلا بابلا ۷۰-۸٩ :ص «"نايجلا

 .- تك” - ةباحصلا نم هكردأ نم ركذ 27 : ص ."ةفيحصلا
 هللا هح ر- يواطحطلا اهيلع بتك يتلا "ردلا" ةخسن ةخسن --" و" يف سيل تيبلا اذه" :روقرف روتكدلا لاق

Eةمدقملا 516/3 :"ف”" ) 

 .ريسي فرصتب ءةمدقملا ب ٥/ :ق "ردلا ىلع يبّلحلا ةيش ةيشاح."



 نور

 ."0ط" ءةوقلاو ٌءاحَسلا يهو :ةّوتفلا ّنِم «ىتفلا :هّلوق# [؟4]

 ةّمئألا لک وأ «هيف داهتجالاب :يأ «ملعلاب» «ةثالثلا ةّمئألا :يأ «ةّمئألا ٍقباس :هل ٌلوق# [44

 .(9ك ايك هنود ْنَم ْلَوأ هّنإف هنيودتب نيدهتجملا

 .ْمَهْفاف هّدعب روكذملا «كردأ» ٌلوعفم «اًعمج :هّلوق# 3

 «اَكَرْذأ» فلأو ءاهّلبق نوتلا ىلإ اهتكرح لقنل ةزمهلا جزتب «باحصأ ْنِم :هلوق 3

 .«اكلَس» فلأك عابشإلل

 اهب ٌقّلعتم ٌفرظ وهف «مهدعب :يأ «ميملا عابشإ عم نوكسف رسكب «مهَرِْإ :هلوق# 3
 ٌلوعفم ؛ًةقيرط»و ««ىفتقا» لوعفم وهف مهربح :يأ «ميلا نوكسو نيتحتفب وأ «هدعب
 :لصألا يف جاهنملاو «لمعلاو ملعلاو داقتعالا َنِم اهيلع ناك يتلا ةلاحلا اهب ٌدارملاو ««كلسا»

 .هيلإ (ةحضاو» َفاصأف «قيرطلا لطم انه هب داَرأو «حضاولا قيرّطلا

 ." شسوماق" ةملظلا يدش (يجادلا :هلوق»

 -6- هللا لوسر ٌمداخ «ٌليلجلا ٌياحَّصلا "كلام "نبا" وه «"سنأ" نع َىِوُر دقو :هلوق# 3

 ٩ !VN CIE ووتل" هحجَرو نيعستو ثالث : يقو «نيتتثا ًةنس ةرصبلاب تام

 .ةمدقملا ء١٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (1)

 .«هنحطو» :هلوق [1٣۳۳:مقرب ةلوقملا يف (۲)
 ( يجد "وجد" :ةدام ءلاَّدلا لصف «ءايلاو واولا باب ء۱۲۸۲ :ص) :"طيحملا سوماقلا" يف لاق (۳)

 ةّدش" نيتّداملا نيذه يف ركذي ملو ؛«ةملظلا -ّمضلاب- :ةّيْجَّدلاو :ملظأ :اًوُجُدو اًَوْجَد ُلْيللا اجدد
 - :جْجّدلا نأ» ("ججد" :ةدام لاّدلا لصف «ميجلا باب «1417 :ص) .يف ركذ نكلو «"ةملظلا
 .«-ٌحضلاب- ةجّدلاك «ةملظلا ةّدش -نيتّكضب

 :"رکاسع نبا خیرات" ۲-۱۷ /٩و 7768-48 /5 :"دعس نبا تاقبط) :ًالّضفم هتمجرتل رظنا )٤(

 خیرات" ۳۰۳/۳-۳۷۸ :"لابكلا بيذبت" ۱۰۹/۱-۱۱۱ :"باعيتسالا" ۳۸۹۹
 .(784/5-1915 :"مالسإلا

 عونلا ءلاجرلا يف لوألا برضلا ءءايسألا يف لوألا مسقلا 177/١« :"تاغللاو ءامسألا بيذهت" يف (5)

 .فلألا فرح «ةحيحصلا ءاسألا يف لوألا

 يعفاشلا ؛يوونلا :يناروحلا نيدلا يح ءنسح نب يرُّم نب فرش نب ىبحي ايركز وبأ وه "يوونلا"و



 )وكيغو

۳1 

 ٌنيغص وهو هآر هْنِإ -”ُبهذلا" لاق امك حص دق » :"7 رجح نبا" لاق «ّةئاملا رواج دقو ٭

 الطوال تيدا نط نو لا لل زو هجر رمال ول نك ءارارم هئيأر : لاق ةياور ينو

 فلل

00 

022 

2 

(o) 

 8 ةبهش ةبهش يضاق نبا تاقبط" ۹۰۹ /۲ :ریثک نبال "نييعفاشلا ءاهقفلا تاقبط') .(ه 1۷١ :ت)

 oo)„ / :"بهذلا تارّذَش' ه1 :"نوئظلا فشك" خا

 ظفاحلاو ءيرزجلا ريثألا نباو ءيكملا قفوملاو ءيدادغبلا بيطخلاو ءيرفصعلا طاّيخ نب ةفيلخ :مهنم

 :ص ؛طايخ نب ةفيلخل "تاقبطلا باتك") :رظتا .ينالّقسعلا رجح نباو «يشرقلا ريثك نباو «يبهذلا

 :يدادغبلا بيطخلل ؛"قرتفملاو قا و ءراجنلا نب كلام نب منغ نب رماع ينب نمو ءةنيدلا ١
 دشأ" «ثلاثلا بابلا ءالال ١/ :"ةفينح يبأ مامإلا بقانم" ءةسخ كلام نب سنآ «فلألا باب 0 ١
 ةقبطلا «5 ١5/7 :"ءالبنلا مالعأ ريس" ءايهتلتي امو نونلاو ةزمحلا باب قزمحلا باب ء/ 47/1 5

 هماّدخ يف لصف .خلإ -ةلكو- هديبع ركذ باب 7*3 /4 :"ةياهنلاو ةيادبلا" ,ةباحصلا راغص نم 0

 .(سينأو سنأ همسا نم باب .«فلألا فرح ال4 1١/ :"بيذهتلا بيذهت" .هباسصأ نم هومدخن نيذلا
 نم هكردآ نميف سداسلا لصقلا ء۲۳ :ص «"ناهعنلا ةفينح يبأ مامإلا بقانم يف ناسحلا تاريخلا" يف

 .- تل5 - ةباحصلا
 ."هيبحاصو ةفينح يبأ مامإلا بقانم"و «نيعباتلا نم ةسماخلا ةقبطلا ٦/ ٠۳۹١ :"ءالبنلا مالعأ ريس" يف

 303/9 :"مالسإلا خيرات"و «ةسماخلا ةقبطلا 1۸/١ :"ظافحلا ةركذت"و «ةمدقلا ء١٠ :ص

 .نونلا فرح ؛ةرشع ةسماخلا ةقبطلا

 «ةفوكلا كلام نب سنأ َمدَق" :لوقي ةفينح ابأ تعمس :لاق طساو يضاق رباج نب فيس قفوملا وبأ هاور

 .(ثلاثلا بابلا ء/* :ص :"نامجلا دوقع) :رظنا ."اًرارم هتيأر دق «ةرمحلاب بضخي ناكو عخنلا لزنو

 : يه -ُةَنَعْدَيِإَو- سنأ نع مظعألا مامإلا اهاور يتلا ةثالثلا ثيداحألا

 .«ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط»
 .«هلعافك ريخلا ىلع نادلا»و

 .«َناَفْهّللا ة ةثاغإ بحي هللا نإ»و

 :(ديناسملا عماج)'مظعألا مامإلا ديناسم عماج" يف يمزر اولا ةثالثلا ثيداحألا هذه جرخأ

 -0/7 :ص) :"ةفينح يبأ دنسم حرش" يف يراقلا يلع ًالملاو (لوألا لصفلا «ثلاثلا بابلا 85-47 /1)
 «عبارلا مسقلا ء174--1517/ :ص) :"ةعبرألا ةمئألا لزانم" يف يماملسلا ايركز وبأو (ملعلا بلط «2417"

 اهدعب نونلا باب «نونلا فرح 177 /7) :"رايخألا يناغم" يف ينيعلا نيدلا ردب ةمالعلاو (لوألا لصفلا

 ةباحصلا نم هكردأ نم ركذ ٠۴١ :ص) :"ةفيحصلا ضييبت" يف يطويسلا ظفاحخلاو (ثلاثلا لصفلا «نيعلا

 حونو (ثلاثلا بابلا ۷١-۷۸ :ص) :"نامجلا دوقع" يف يقشمدلا يحلاصلا ةمالعلاو (-رتكيونير-

 .(يناثلا لصفلا أ /4 :فق) :"مظعألا مامإلا بقانم يف مظنملا رّدلا" يف يفنحلا يمورلا



۲ 

 «يفوكلا يناّجلا سْلّقملا نب تْلَّصلا نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ ىلع ثيداحألا هذه رادمو
 فرح (117-518 /1) :"نازيملا ناسل' يف ينالّقسَعلا رجح نبا هيلع مالكلا طسب لاّجد باَّذك وهو
 .(دمحأ همسا نم «فلألا

 نباو «سنأو ءدوعسم نباو «يلع :مهنم ؛ةباحصلا نم ٍةعامج نع يور دق هنتمف :لوألا ثيدحلا امأ
 عمجم") :يف مهثيداحأ رظنا .-رفتك ئو - مهريغو رمع نباو ءرباجو ءيردخلا ديعس وبأو ءسابع
 "ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا" ءملعلا بلط يف باب «ملعلا باتك ء١١٠-۹٠٠ ١/ :"دئاوزلا
 سا" ١/ ٠ :يزارلا مال "دئاوفلا" ملعلا بلط ضرف باب «ملعلا باتك ١/ ٤-۷١ :يزوجلا نبال

 )144 :مقرب ۰۲٤۸ /۲و )0۱-٩٩( :مقرب ۳

 :لاق هنأ لبتح نب دمحأ مامإلا نع لقن مث :«تبثي ال اهلك ثيداحألا هذه» :يزوجلا نبا لاق

 ضرف باب ملعلا باتک «۷ ۲-٥ /۱ :"ةيهاننملا للعلا) :رظنا .؛ءيش بابلااذه يف اندنع تبثي ال»

 .(ملعلا بلط

 .«مئاق هانعم نأ الإ «هيف ريخلا حصي مل ءبجاو ملعلا بلط» :هيوهار نب قاحسإ لاقو

 «474 5/9 :"يزورملا روصنم نب قاحسإ ةياورب هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأ مامإلا لئاسم")

 :يقارعلا ظفاحلا لاقو .(هانعم نايبو "ةضيرف ملعلا بلط" :ثيدح ةجرد ىلع مالكلا ؛یتش لئاسم

 ةرصبتلا حرش") :رظنا .«ءايحإلا ثيداحأ جرخت يف هّننيِب ايك ءهقرط صعب ةمئألا صعب حص دق»

 .(روهشملاو زيزعلاو بيرغلا ۷٤-۷٠١ /۲ :"ةرکذتلاو

 هلثمب تبي اًدانسإ هل فرعأ ال «ةفيعض هديناسأو ءروهشم هنتم ثيدح اذه» :يَمَهييلا لاقو

 ملعلا باب ؛7 97 ١/ :يقهيبلل "لخدملا") :رظنا دفيع اهلك ةجرأ نه ور دقو» :لاقو ؟ثيدحلا

 .(ملعلا بلط يف باب ءرشع عباسلا ١184 /؟ :"ناريإلا بعش" ؛هلهج لقاعلا غلابلا عسيال يذلا ماعلا

 لوقلا بجوي اهددعتو «ةريثك قرط نم ثيداحألا دورو نأ ملعاو» :يراقلا يلع الملا لاقو

 نكل» :لاق اًضيأو :«فيعض هدانسإو ءروهشم هنتم نأ نم يقّويَبلا لاق ام يفاني الف .ثيدحلا نسحب

 ء۷١۵۳ :ص «"ةفينح يبأ دئنسم حرش") "رظنا .؛ضعبب هضعب ىوقتيو هتوبث ىلع لدت قرطلا ةرثك
 .(يناثلا لصفلا «ملعلا باتك 475 ١/ :"حيتافملا ةاقرم" ءملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط

 .«اًصيحص هانعم ناك نإو فيعض ثيدح وها :لاقف ؛ثيدحلا اذه نع يوونلا مامإلا لئثسو

 .(ثيدحلا يف باب 017017 /* :"ةروثنملا لئاسملا"ب ةامسملا "يوونلا مامإلا ىواتف")

 «؟نسحلا ةبتر هب غلبت قرط نم يور ثيدحلا اذه» :يّرملا نيدلا لامج ظفاحلا هذيملت لاقو

 «"ةروهشملا ثيداحألا يف ةروثنملا يلآللا") :رظنا .ثيدحلا نيسحت ىلإ بهذو ؛يِيَكَز رّزلا هتع لقن اذكه

 .(عبارلا ثيدحلا «لوألا بابلا ٤١-٤١ :ص

 نيسخ وحن ىلع هل ٌتفَقَو ينأل ؛حيحصلا ةبتر غلب هنأ يدنعو» :يطويّشلا ظفاحلا لاقو



YY 

 :ص «'ةفيحصلا ضييبت") :"رظنا .يقشمدلا يحلاصلا ةمالعلا هعبتو ««ءزج يف اهّتعمج دقو ءاًقيرط

 .(ثلاثلا بابلا ءالا/ :ص ."نايجلا دوقع" .-ضنَعَدَيإيَر- ةباحصلا نم هكردأ نم ركذ ٠

 :رظنا .قارع نبا نيدلا رونو ءنولِجَعلاو «يديبڙرلاو ؛يواخسلا هيلع ّمالكلا بنطأ دقو
 :"نيقتملا ةداسلا فاحتإ" «ةلمهملا ءاطلا فرح ءلوألا بابلا 44٠-447:« :ص «"ةنسحلا دصاقملا")

 ءاطلا فرح 47-40 /؟ :"ءافخلا فشك" :ملعتلا ةليضف لوألا بابلا ءملعلا باتك 38-0

 .(يناثلا لصفلا ملعلا باتك ١/ ۲١۸ :"ةعيرشلا هيزنت" ءةلمهملا

 وبأو «يملسألا ةديرب وبأ :مهنم .ةباحصلا نم ةعاج نع يور اًصيأ هنتمف :ياثلا ثيدحلا امأو

 دعس نب لهسو «سابع نب هللا دبعو «دوعسم نب هللا دبعو .كلام نب سنأو ؛يراصنألا دوعسم
 يف ريبكلا حتفلا" «ةلمهملا لادلا فرح ءلوألا بابلا 2714٠ :ص «"ةنسحلا دصاقملا) :رظنا .مهريغو

 فشك" «فرحلا اذه نم لأب ىلحملا يف لصف «لادلا فرح ء708 /7 :"ريغصلا عماجلا ىلإ ةدايزلا مض

 ريخلا ىلع لادلا ء۸۲ :ص «"ةفينح يأ دنسم حرش" «ةلمهملا لادلا فرح 494/١" :"ءافخلا

 ٤/ ٥۷-٠٠٠ :يرّسودلا ناييلس نب مساجل "مامت دئاوف جيرختو بيترتب ماّسبلا ضورلا" هلعافك
 .(نافهللا ةثاغإو ريخلا ىلع ةلالدلا :باب ءةلصلاو ربلا باتك

 نع «ةديرب نب ناهيلس نع ءدثرم نب ةمقلع قيرط نم ةفينح يبأ نع ثيدحلا اذه اًضيأ يورو
 دنسم ةمتت 2177/88 :"دمحأ مامإلا دنسم") :رظنا .-5ِ- يبنلا نع ء(يملسألا ةديرب) هيبأ

 نع يور ام لكشم نايب باب ء٤١٠۲ ٤/ :"راثآلا لكشم حرش" «يملسألا ةديرب ثيدح ءراصنألا

 باب 216١ :ص ؛ميعن يبأل "ةفينح يبأ دنسم" .خلإ ةنسح ةئس نس نم" :هلوق نم -ِ- هللا لوسر
 .دثرم نب ةمقلع نع هتياور ءنيعلا

 يف هلصأو «ةباحصلا نم عمج ةياور يف ِدّرَو «ٌميحص ثيدحلا اذه نتم» :يطويسلا ظفاحلا لاق

 ةمالعلا هعبتو «٤هلعاف ا هلف ريخ اد :ظفلب دوعسم 0 نم ملسم حيحص

 9فشْنَعِمَيإَفَو- ةباحصلا نم هكردأ نم ركذ 25 :ص ."ةفيحصلا ضييبت") .يقشمدلا يحلاصلا

 ةلوقملا يف يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح جيرخت مّدقت دقو .(ثلاثلا بابلا ء/8 :ص :"نامجلا دوقع"
 .«رجأوا :هلوق [185] :مقرب

 نباو ؛كلام نب سنأ :مهنم «ةباحصلا نم ةعامج نع اًضيأ هنتم يور دقف :ثلاثلا ثيدحلا امأو

 -- مهريغو «ةريرهوبأو ءرمع نب هللا دبعو ءورمع نباو «يلع يبآ نب دابعو «يملسألا ةديربو «سابع
 ىلعي يبأ دنسم" كلام نب سنأ ةزمح يبأ دنسم 2.56/14 :"راّزبْلا دنسم") :رظنا .-هنَعدَتْإع

 ةثاغإ لصف باب ء١۷ :ص «يناربطلل 'قالخألا مراكم" «كلام نب سنأ دنسم ۲۷١ /۷ :"يلصوملا
 ثلاثلا ٠٠١ /١٠و «ملعلا بلط يف باب ءرشع عباسلا ء١۹ /۳ :"نايإلا بعش" «نافهللا

 «ميملا فرح 446 /7 :ركاسع نبال "خويشلا مجعم" «یوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا يق باب «نوسمخلاو
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 .ها . ؛ثيداحألا عْضَوَبٌةمئألا هَمَبَتا ")ْنَم ىلع اهّرادم :"7نيثّدحملا ٌةَمئأ لاق نكل

(1) 

00 

0 

 يف ةحيحّصلا لوقتلا دْرَس يف "ىربك شاط" ةمالعلا ٌلاَطَأ دقو :"”ءالضفلا ضعب لاق

 لماكلا" ؛ريخلا ىلع لادلا ءازج «5 ۳۹-٠ :ص ءايندلا يبأ نبال "جئاوحلا ءاضق «دمحم همسا نم ركذ

 .(نيسلا فرح :481 ٠7ه /5 :"لاجرلا ءافعض يف

 يييقملا ءايضلا هحّحصو «ةباحصلا نم عمج ةياور نم درو .ٌحيحص هنتما :يطويسلا لاق

 - ةباحصلا نم هكردآ نم ركذ ٠٦ :ص «"ةفيحصلا ضييبن") .«ةديرب ثيدح نم "ةراتخملا"يف

 .(- ت

 :'مامت دئاوف جيرختو بيترتب ماّسبلا ضورلا") :يف ثيدحلا اذه ىلع لصفلا مالكلا رظنا
 .(نافهللا ةثاغإو ريخلا ىلع ةلالدلا باب «ةلصلاو ربلا باتك ٤/ ۵۷-٠٠٠

 كلام نب سنأ نع ىور» (ةمدقلا )١/ ٤۷ :"راتخملا ردلا ىلع هتيشاح" يف يواطحطلا لاق

 «"نافهللا ةثاغإ بحي هللا نإ" :يناثلاو ."'ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط" :لوألا :ثيداحأ ةثالث

 .«"اًناطَب ٌحورتو اًصامخ ودغت ريطلا قزري ايك هقزرل ريطلا ةقث ىلاعت هللاب دبعلا قثو ول" :ثلاثلاو
 «"ةفيحصلا ضييبت") :رظنا .امهريغو ؛يقشمدلا يحلاصلا ةمالعلاو «يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مهنم
 .(ثلاثلا بابلا ء۷۸ :ص :"نايثبا دوقع" -9فنطتَعْدَيَوِبَرو- ةباحصلا نم هكردأ نم ركذ ٠۴١ :ص

 :ت) ينال سّلغملا نب -تّلصلا نب ةيطع نبا وأ دمحم نبا :لاقيو- تلصلا نبدمحأ سابعلا وبأ وه
 بيطخلاو ؛ينطقرادلاو «نابح نبا ظفاحلا :مهنم ؛ثيدحلا عضوب ةمئألا همهتا دقو .(ه4
 طبسو «يشرقلا ريثك نباو ‹«يبهڏلا ظفاحلاو «يزوجلا نباو «ركاسع نباو ءينارسيقلا نباو «يدادغبلا

 «دمحأ همسا نم «فلألا باب ء۴۳١٠ ١/ :نابح نبال "نيحورجملا" :رظنا .مهريغو «يمجعلا نبا

 08/60 :"دادخب خيرات" ءدجحأ باب ,فلألا باوبأ 2177“ :ص «ينطقرادلل "نوكورتملاو ءافعضلا"

 ركذ «فلألا باب ۲۸٥ 117/8 /1و ؛داصلا فرح هيبأ مسا ءادتباو دمحأ همسا نم ركذ «فلألا باب

 نبال نيحورجملا باتك ثيداحأ فارطأ) "ظافحلا ةركذت" ءدمحم هيبأ مسا ءادتباو دمحأ همسا نم

 فرح اللا“ /0 :"ركاسع نيا خيرات" .دارفألا باب ءميملا باب 188 :ص ءينارسيقلا نبال (نابح

 :يزوجلا نبال "نوكورتملاو ءافعضلا" ءدمحم هيبأ مسا نم «نيدمحألا ءابآ يف ميملا فرح .فلألا

 ةيادبلا" «فلألا فرح ء١٠٤٠ ١/ :"لادتعالا نازيم" ءدمحأ همسا نم «فلألا فرح ءء١

 يمُر نمع ثيثحلا فشكلا" ءنايعألا نم (ةئم ثالثو نامث ةنس) اهيف يفوت نم ۸٠١/١١ :"ةياهنلاو

 .(ةزمهلا باب ؛۳٠ :ص «يمجعلا نبا طبل "ثيدحلا عضوب

 قيقحتلا") :رظنا «ةرابعلا هذه براقي ام ركذ يلعبلا يجاتلا نأ الإ ؛هتيفرحب ةرابعلا هذه ىلإ لصن مل

 .(ةمدقملا ب ۲١/ :ق ١/ :"رهابلا
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 .ينانلا ىلع ٌمدقم قُم تبا «هنم هعامس تايثإ

 ةدالو لبق )4( ةنس تام هنأ 2( رَضرُتعاو ل ديع نبا" :يأ «"رياج"و :هلوق# [::5]

 ف هنأ - نعد - "باج" نع "ةفينح يآ نع يورملا ثيدحلا يف اولاق مث نمو «ةئسي مامولا

(1) 

(0 

 نب هللا دبع يقل ةفينح ابأ مامإلا نأ" :هضرتعا ام لصاحو ءيْزاّزبلا يِرَدْرَكلا ظفاحلا وه ضرتعملا

 اًذإ ةفينح يبأ مامإلا نسف «نينايثو نايثوأ عبسوأ تسوأ سم ةنس رصمب تام وهو ءءزج نب ثراحلا

 يكملا دمحأ نب قفوملا ديؤملا يبأ_ءابطخلا بطخأ مالك ميقتسيال اذه يلعف ؛هتوم موي نايث ىلإ سمخ نم

 ٌجح نيح هيقل مامإلا نأ فسوي يبأ نع ةعامس نبا نع هدانسإب_ ثلاثلا بابلا ء7 5 ١/ :"هبقانم" يف

 عم مامإلا جح نأل ؛ثيدحلا «هقفت نم» :لوقي -ِكَي- هللا لوسر تعمس :لوقي هعمسو «هيبأ عم

 ."ةاقالملا ققحتي الف نيعست و تسم ةنس هدلاو

 نب ورمع نب دمحم نب دمحم ركبوبأ ةقثلا ظفاحلا ركذ» :لاقف هسفنب يِرَدْرَكلا هنع باجأ مث

 (وأ عبس) ةنس تام هنأ يونزغلا نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ مالسإلا ناهربو «يباعجلا ةربس نب دمحم

 .«ةياورلا نكميف «نيعست و عست
 دمحم نب نيسح نب دمحم نب روصنم وبأ ةاضقلا يضاق هركذام اهنم برقألاو» :لاق مث

 نب هللا دبع ىلإ بهذ و .هقئاع ىلع يبأ ينلمح» :لاق هنأ هنع ءالعلا يبأ نب لاله نع هدانسإب يدادغبلا

 هيلع هللا يلص - هللا لوسر ٌتعمس :لاقف «ينبا ثدحت نأ ديرأ :لاقف ؟ديرتام :هل لاقف ؛ثراحلا

 اينإ يبصلاو «ثيدحلا ؛هللا نيد يف هقفت نم» ««ملسم لك ىلع ٌضرف فوهملا ةثاغإ» :لوقي -ملسو

 ثيح نم امأ «نامزلا ثيح نم حصيف «هم ًابيرق وأ سمخ نبا ناك اذإ ةداعلا يف قتاعلا ىلع لمحي

 الإ «ةداعلل ٌففلاَم ٌلكشُم قتاعلا ىلع لمحلا نكل ؛اًناكم حصي نيعستلا رخآ يف هتاف و ناكولف ناكملا

 "وظعألا مامإلا بقانم") :رظنا .«نيناهثلا يف هتافو ناك نإ و ٌحصيف مرحلا ريغ يف ةاقالملا ضرُف اذإ
 .(ةمدقملا ء11_17 ١/ :يردركلل

SSفلاخم لكشم قتاعلا ىلع لمحلا نكل"  

 ياحص ةقلح يف |يسال :مارحلا دجسملا يف ماحدزالل هقئاع ىلع هلم ءابآ نأ دعبيالو :لوقأ» :"ة

 .«مارملا ةقيقحب ملعأ هللاو ؛مالكلا هنع عمسيو هاري هنأ دارأ دقو ء_ملسو هيلع هللا يلص_ 7

 .(هقفت 40287 ص "ةفينح يبأ دنسم حرش”)

 :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم" 24 48-478 ١/ :يوُكَبلل "ةباحصلا مجعم") :ًالّصفم هتجرتل رظنا

 ۱۸۹-۰۱۹٤ /۳ :"ءالبتلا مالعا ریس" ۲۰۸-۲٤۰ /۱۱ :"رکاسع ۴ خيرات" 4071-47

 17٠-1717(. /؟ :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا"
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 ۳ و هَ ا .٠ كوع bre * سا سرع

 هّنِإ "”«روكذ ةعست هل َدِلَوف َلَعَمَف «ةقدّصلاو رافغتسالا ةرثكب اَدَلَو ْفَّرْرُي مل ْنَم َرَمأ» -ه
 :مامإلا ل ىلع "يمزِراوُخلا حرش" نع 9" ط" ّلَقَت نكل "رجح نبا" ٌعوضوم ثيدحت ےس رس

0 

 يفز

(£) 

 «نوعبرألا ثيدحلا) :"ةفينح يبأ مامإلا ثيدح نم ةراتخملا نيعبرألا" يف يداحلا دبع نبا هجرخأ )١(

 ضرملا لضفو بطلا باتك) :(يفكصحلا ةياور) "ةفينح يبأ دنسم" يف يدنُسلاو .(01) :مقرب

 بابلا «14/1) :"مظعألا مامإلا ديناسم عماج" يف يمزٍراوُملاو (144 :مقرب :تاوعدلاو يقرلاو

 مامإلا بقانم" يف يكملا قفوملاو (لوألا لصفلا «ثلاثلا بابلا ۸۷ /او «ثلاثلا عونلا «لوألا

 :ق) :"مظعألا مامإلا بقانم يف مظنملا ردلا" يف يفنحلا حونو (ثلاثلا بابلا ا“ )١/ :"مظعألا

 ةفينح يبأ نع ليهاجم هرثكأ ٍدانسإب («روكذلا نم ةعبس هل دلوق» :هيفو «يناثلا لصفلا أ /77 ءبر/"”

 .اًعوفرم رباج نع
 يف يبهذلا مزجو" (ثلاثلا بابلا ۸١ :ص) "نالا دوقع" يف يقشمدلا يح اصلا ةمالعلا لاق

 يبهذلا ىلإ هاّرَع ام ىلع علطن ملو «"ثيدحلا اذه عضوب "ناسللا" يف "رجح نبا" ظفاحلاو "نازيملا"

 .ريبك صحف دعب نيّروكذملا امهيباتك يف رجح نباو
 باتك ١/ 46٠--401( :(ةعونصملا يلآللا ليذ) "تاعوضوملا ىلع تادايزلا" يف يطويسلا هدروأ دقو

 (ثلاثلا لصفلا «فورعملاو تاقدصلا باتك ء١١٤١ /7) :"ةعيرشلا هيزنت" يف قارع نباو (تاقدصلا

 يف ًالخد رافغتسالل نأب ٌدهاش نآرقلاو .تاعوضوملا يف هلاخدإ هجو ام يردأ الو هتلع نييي لا :لاقو
 .«ملعأ هللاو .كلذ يف لخد ةقدصلل نوكي نأ ركتتسي الو «نيئبلاو لاومألاب دادمإلا

 .- ركي - ةباحصلا نم هكردأ نميف سداسلا لصفلا ٠۲١ :ص ؛"ناسحلا تاريخلا"

 يف ةرابعلاو ؛"راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" يف 'يمزراوخلا حرش" نع لقنلا اذه ىلع رثعن م

 ىلع يواطحطلا ةيشاح") :رظنا .هلئاق ىلإ ٍةبسن نودب «خلإ ىّشمتي هنإ :لاقي نأ نكميو» نم ةيشاحلا
 .(ةمدقملا 4۷ ١/ :"ردلا

 لئاضف نم ِءيش ركذ يف لوألا بابلا ١/ ٠٠١ :"ةفينح يآ مظعألا مامإلا ديناسم عماج" ىّمسملا

 .-- هللا لوسر باحصأ نع يور هنأ يف ثلاثلا عونلا ءاعاجإ اب درفت يتلا مظعألا مامإلا

 ةيشاح"ل ةرابعلا نم هدعب امو ««ثيداحألا لاسرإ يفد ىلإ «لاق مامإلا نآ» نم يمزراوخ ا ةرابعو

 .ةمدقملا ١/ ٤۷ :"ردلا ىلع يواطحطلا

 :ليقو ىه ٥٥ :ت) يمزراوُخلا نسح نب دمحم نب دومحم نب دمحم ديؤملا وبأ وه "يمزراوثلا"و

 هبترو «ثيدحلا ءاملع لوحف هل اهعمج يتلا مظعألا مامإلا ديناسم نم رشع ةسخ نيب هَعَمج (ه6

 ملال ا :"مالعألا" ءلا/8 :ص «"مجارتلا جات" 2158٠ /5 :"نونظلا فشك”) هقفلا باوبأ ىلع

 07١7. /7 :"نيفلؤملا مجعم"
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 انو ا :لاق ام "رباج" نع هتياور يفو «ٌتْعِمَس :ثيداحألا رئاس يف لاق "مامإلا" نآ»

 ىلع ىْشَمَتَي هْنِإ :لاقي نأ نكميو «ثيداحألا لاسرإ يف نيعباتلا ٌةداع وه امك رباج نع :لاق

 .هأ# )7١( نس "مامإلا" ةدالوب لوقلا

 ٌلَسْرُم هنأ هيف ام ٌةياغف ؛"مامإلا دنسم" يف اًدوجوم ناك نإ ٌروكذملا ٌثيدحلاو :ٌلوقأ
 اقوم يور الر عقبال نب اع إلا نإ ؛هل َهجَو الف ءعضولاب هيلع مكحلا اًمأو

 س ةفوكلاب ةباحّصلا ّنِم بام ْنَم ٌرخآ «"هللا دبع" وه €"فوأ يآ ْنيا"و :هلوق# [445]

 نبا" لاق «9”بيرقّتلا حرش" يف "ٌيطويس" "8(0) ًةنس :ليقو «"410(0) ًةنس :ليقو «"85(0)

 ,"!ةاَطَق صحفَمك ولو ءاًدجسم هلل ىَنَي ْنَم» :ٌرتاوتملا ٌتيدحلا اذه "ٌمامإلا" هنع ىَوَر :"7" رجح

 )١( :"ركاسع نبا ا :ًالّضفم هتمجرتل رظنا ۳١/ ۳١-٠٠١ :رجح نبال "ةرهملا فاحتا" 607/5-

 :يوغبلل "ةباحصلا مجيعم" ء۷ ٤/ نبا تاقبط" ۱۸۱-۱۸۲ /۳ :"ةباغلا دشأ" ء۱۳۱-۱۲۸
 دعس ": 9 ۰۷-۲۰ ۲(,

 ءارسا ۲۲۲ /۳ :"تاقثلا") :رظنا.مهريغو «ينيعلا نيدلا ردبو «ربلا دبع نباو «نابح نبا :هلئاق (

 :"رايخألا يناغم" هللا دبع باب ءنيعلا فرح ١/ ۸۷١« :"باعيتسالا" «نيعلا باب ءةباحصلا

 .(نيعلا اهدعب نونلا باب «نونلا فرح ء١۲ /۳

 خيرات") :رظنا.مهريغو «يشرقلا ريثك نباو «يدفصلا نيدلا حالصو ءيبهذلا ظفاحلا :هلئاق (۳)

 :"تايفولاب يفاولا" «نينايثو نايث ةنسو «نينامثو تس ةنس ءةعساتلا ةقبطلا ١/ ٠۲١ ٠١ :"مالسإلا

 .(نايعألا نم (نيناهثو نايث ةنس) اهيف يفوت نمم ٤١٠١/١١ :"ةياهنلاو ةيادبلا" «نيعلا فرح ء١٤ /۷

 نيتامثلا نيب ام ٠١/١" :"طسوألا خيراتلا") :رظنا .نيلوقلا نيب يراخبلا مامإلا عمج دق

 .(نيعستلا ىلإ

 وهو «-راتك ئاير - ةباحصلا ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا «.140 /7 :"يوارلا بيردت" :ىّمسملا (4)

 :ت) يطويسلا يريضخل ا نيدلا لالج «نيدلا قباس نب دمحم ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا يأل
 :"مالعألا" ء١٠١٠ /۲ :"تابثألاو سراهفلا سرهف" ٤٠١ ۰۳۸۲ /۱ :"نونظلا فشک") .۸۱

 او ريقبلا ن ارم لاو بيرقتلا "ني عرض :"تاعوبطملا مجعم" ۱ ۳

 1or /Y). :"ةبهش يضاق نبا تاقبط" 46 :"نونظلا فشك") .يوونلل

 .- رك - ةباحصلا نم هكردآ نميف سداسلا لصفلا ٠٠١ :ص ؛"ناسحلا تاريخلا" يف (0)

 ضرألا يف ْثَرَّفح :-حتف باب نم اًضْحَف ٌةاطقلا ِتصَحَق :لاقي «صحفلا نم ّلَعْفَم :صحفلا (0
 .صجاَقَم هعج -ءاخلاو ميملا حتفب- صَحْفَم عضوملا كلذ مساو مَع هيف ُضْيِبَت اًعضوم
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 . ةا يف اتیب هل هللا یب

 .تاّيَطَقو تاّوَطَّقو ًاطق اهعج ءهيشم لقثل كلذب يمس «ماهحلا نم ٌبرض فورعم رئاط :ةاطقلاو

 .("وطق"و "صحف" :ةدام ؛"رينملا حابصملا" "وطق"و ؛"صحف" :ةدام "برعلا ناسل")

 :نالوق "ةاطق صحفمك" هيجوت يف ءاملعللو
 اهّضيب هيف عضتل هنم ٌةاطقلا صَسفت يذلا ناكملا نأل ؛ةغلابملا ىلع لومحم اذه :مهرثكأ لاق

 .هيف ةالّصلل اًرادَقِم يفكي ال هيلع دقو

 كلت نوكت هيلإ جاتحي اًرْذَق دجسمم يف َدْيِزَي نأ اذه ىلع ىنعملاف ؛هرهاظ ىلع وه :نورخآ لاقو
 .ردقلا كلذ مهنم دحاو لكةصح عقتف دجسسم ءانب يف ةعامج كرتشي وأ ءردقلا اذه ىلع ةدايزلا

 ناك نإف ءهيف ةالصلل ذختي يذلا ناكملا وهو ءْنهّذلا ىلإ ٌرداّبتيام دجسملاب دارملا نأ ىلع ًءانب هلكاذهو
 "يراقلا ةدمع") :رظنا .ركذ امم ءيش ىلإ جاتحي الف ةّهبجلا عسي ب ام وهو :دوجسسلا عضوم دجعسمملاب دارملا

 باتك 2056 ١/ :رجح نبال ' 'يرابلا حتف" دجسم ینب نم باب «ةالصلا باتك ۳ ٤ :ينيعلل

 دجاسملا باتك ء١٠ ٤/ :يناثعلا دمحأ ريبش خيشلل "مهلملا حتف" ءاّدجسم ىنب نم باب ةالصلا

 (هيلع ثحلاو دجسملا ءانب لضف :باب ءةالصلا عضاومو

 بابلا ۸۲/١ و «ثلاثلا عونلا «لوألا بابلا 75 )١/ :"ديئاسملا عماج" يف يمرِراوُخلا هجرخأ )١(

 «(ثلاثلا لصفلا 4 259 )1١/ :"مظعألا مامإلا بقانم" يف يكملا قفوملاو «(لوألا لصفلا «ثلاثلا
 «نودمحملا «نيعباتلاو ةباحصلا دعب نميف لوقلا )478/١« :"نيوزق رابخأ يف نيودتلا" يف يعفارلاو

 لصفلا ءأ /" :ى) :"مظعألا مامإلا بقانم يف مظنملا ردلا" يف يفنحلا حونو «(ءابآلا يف نيعلا فرح

 .اعوفرم وأ يبأ نب هللا دبع نع ةفينح يبأ مامإلا قيرط نم (يناثلا

 ضرح ةباحصلا نم هكردأ نم ركذ 8 :ص) :"ةفيحصلا ضييبت' يف يطويّسلا ةمالعلا لاق
 دوقع" يف يقشمدلا يحلاصلا ةمالعلا هعبّتو «؛ٌرتاوتم لب حيحص هنتم ثيدحلا اذه» (-مهنع هللا

 سمح ةنس وأ «نينايثو عبس ةنس تام ىفوأ يبأ نب هللا دبع» :لاقو (ثلاثلا بابلا ۸١ :ص) :"ناهجلا

 يف يمتيملا رجح نبا لاق اذكهو ««سمخ وأ نينس عبس هرمعو هنم عمس مامإلا لعلف «نيناثو
 .(سداسلا لصفلا ء7 5 :ص) :"ناسحلا تاريخلا"

 لمح هيلع رسما يذلا وهف يسمخب ديدعتلا امأو :هقايس خص تاطخلا مهقو رم اذإ ريغسلا نإ :لوقن

 مهي ناك ىتمف ءصوصخلا ىلع هّلاح ريخص ّلك يف رَبعُي نأ ٌحصألا ّنكلو را تيدا لما

 حصي م كلذك نكي م نإو «سخ نود ناك نإو اًسيحص هعايس ناك كلذ وحنو تباوجلا ٌدرّيو باطخلا

 عونلا ء701--7417 :ص "حالصلا نبا ةمدقم") :ليصفتلل رظنا .رثكأ وأ سمخ نبا ناك نإو هعامس

 فرطلا ء/4 :ص ةَعاَمَج نبال "يوبنلا ثيدحلا مولع رصتخم يف يورلا لهنملا" نورشعلاو عبارلا
 وأ ثيدحلا ٌلُكَت ٌحصَي ىتم 084-57 ١/ :يقارعلل "ةركذتلاو ةرصبتلا حرش" «لوألا عونلا ؛ثلاثلا
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 -"ةلثاو نب ليفّطلا ابأ" روكذملا "رماع"ب دصقأ :يأ €"ليفطلا اب" ينعأ :هّلوق 73

 ةفوكلاب :ليقو ءةّكمب قوت ءقالطإلا ىلع اًوم ةباحّصلا ٌرخآ وهو ءّيئيّللا -ةثلثملا ءاثلا رسكب
 رشع ٌةنس هنأ» 80 خيبهذلا'ححَص ها و لل اًعبت "”هديغ و "7" ٌكقارعلا" هب َمَّرَج اک ءةئام َة س

(۳) 

002 

(4) 

 عامسلا هيف حصي يذلا تقولا ۸١ :ص «يواخسلل "ةياورلا ملع يف ةيادها حرش يف ةياغلا" ؟بحتسُي
 .نورشعلاو عيارلا عونلا .4 17-410 ١/ :يطويسلل "يوارلا بيردت" ؛خلإ بلطلاو

 .-ُةتعْهَيإَعو - نافع نب نايثع ثيدح نم "نيحيحصلا" يف تباث هلصأ ثيدحلا اذه اًضيأو

 :"ملسم حيحص" ءاًدجبسم ىنب نم باب قالصلا باتك 237/١ :"يراخبلا حيحص") :رظنا

 ء۲۲۸۷ /٤و ءاهیلع ثحلاو دجسملا ءانب لضف باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك 0

 .(دجاسملا ءانب لضق باب «قئاقرلاو دهزلا باتك

 «(دجسملا ناينب لضف يف ءاج ام باب ءةالصلا باوبآ ٠١ /۱) :"هننس" يف يذمرتلا هج رخآو

 مأو «ةشئاعو ءسابع نباو ءسنأو ورمع نب هللا دبعو ءّيلعو ءرمعو ءركب يبأ نع بابلا ينوا :لاقو

 نايثع ثيدح .هللا دبع نب رباجو «ةريره يبأو ءعقسألا نب ةلثاوو «ةسبع نب ورمعو ءٌرذ يبأو «ةبيبح
 .[حيحص نسح ثيدح

 :"يراقلا ةدمع”) :يف ًالّصفم مهثيداحأ رظنا .اًيباحص نيرشعو ةثالث وحن ثيدحلا اذه ىورو

 :يفنحلا ياطْلَعل "هجام نبا ننس ننس حرش" «اًدجسم ینب نم باب ؛ةالصلا باتك ۳۱۳۶٤

 .(تاعامجلاو دجاسملا باوبأ قالصلا باتك ٤ ۱۲-۲٠١

 :هل "اهحرش" اًضيأ رظناو .ةباحصلا ةفرعم ء١١ :ص «ثيدحلا مولع يف "ةركذتلاو ةرصبتلا" يف

 .ةباحصلا ةفرعم © 77

 يواخسلاو «يسانبألا نيدلا ناهربو «ينالطسقلاو «يوونلا ايركز وبأو ءحالّصلا نباو ءربلا دبع نبا وه
 نبا ةمدقم" ءاطلا باب ؛ىنكلا باتك 1597/4 :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا) :رظنا .مهريغو

 217/1١ :"تاغللاو ءايسألا بيذبت" ؛نوثالثلاو عساتلا عونلا «4 "٠ :ص .ثيدحلا مولع يف "حالصلا

 «عباسلا دصقملا 287 /* :"ةيندللا بهاوملا" خلإ مهلضف نايبو يعباتلاو يباحصلا ةقيقح يف لصف

 عساتلا عونلا .017/7 :"حالصلا نبا مولع نم حافلا اذسلا ءةباحصلا بح «ثلاثلا لصفلا
 .(ةباحصلا ةفرعم ۲١۲ :ص «"ةياورلا ملع يف ةيادملا حرش يف ةياخلا“ نوثالثلاو

 .هجولا حيلم ضيبأ -46- يبنلا ناك باب «لئاضفلا باتك ء١١۱۸ ٤/ :"ملسم حيحص"

 :"'مالسإلا خيرات" يف اًضيأ رظناو .ليفطلا وبأ «ةباحصلا راغص نم 41+ /؟ :"ءالبنلا مالعأ ريس يف

 «ةرشاعلا ةقبطلا «0758/5و .خلا نئاوكلاب -5ِ- هرابخأ نم باب ؛"ةيوبنلا ةريسلا" ” 87

 .نيعلا فرح 0۲۷ ١/ :"ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا"و ءىنكلا



 نكد

 ."7نيرشعو عبس :ليقو «(ةئامو

 هنآ 'مامإلا" ىلإ هدئسب مهضعب جّرخأ ؛"ٌينهجلا هللالبع" وه «"ٌسينأ نبا"و :هلوق# 3

 عبرأ ًةنس ةفوكلا -46- هللا لوسر ٌبحاص "ٌسينأ نب هللا دبع'َءِدَقو «نينامث ةنس ٌتْذِلَو :لاق
 ۳ 0 الم مث م 2 5 - قفز 35 و ۶

 مصيو يمعي َءىشْلا ٌكبح» :-هكَو - هللا لوسر نع هنم ٌتْعِمَسو هتيأرو ءنيعستو

(1) 

() 

 :"تايفولاب يناولا" ۸۲-۷۹ ۱٤/ :"لامکلا بیذہت' 010-004 ١/ :"دادغب خيرات") :هتمجرتل رظنا

 .(85-84 /ه :"بيذهتلا بيذهت" عال -٠ غ51/ / :"مالبنلا مالعأ ريس" ۳۳٥۹-۲

 يف يمرِراوُخلا و (نسحلا همسا نم ركذ ؛نيعلا فرح ءا"17/15) :"هخيرات" يف ركاسع نبا هجرخأ

 «ثلاثلا بابلا ۷۸/١ و «ثلاثلا عوتلا ءلوألا بابلا ۲۳ )١/ :"مظعألا مامإلا ديناسم عماج"

 نيدلا ردبو (ثلاثلا بابلا ٠١ ء۳۲ /۱) :"مظعألا مامإلا بقانم" يف يكملا قفوملاو (لوألا لصفلا

 يف يِرَدْرَكلا يِزاّزبلاو (نيعلا اهدعب نونلا باب نونلا فرح ء٤۱۲۶ /۳) :"رایخألا يناغم" يف ينيعلا

 ٍ .(ةمدقملا ء۱۸ )١/ :"مظعألا مامإلا بقانم"

 هذه ىلع نيدباع نبا مالك انيفكيو .اعوفرم سينأ نب هللا دبع نع :ةفينح يبأ مامإلا قيرط نم مهلك
 .ةياورلا

 وبأو )1148( :مقرب .ءادردلا يأ ثیدلح ءراصنألا دنسم ةمتث" :"هدنسم) يف دم أ هج رخآ ًاضيأو

 :"ريبكلا خيراتلا" ف يراخبلاو ((01) :مقرب .يوملا يف باب ؛بدألا باتك) :"هئئس" يف دواد

 مهلك )7١9(( :مقرب «ةيبصعلا "مذ يف باب) :"هبادآ" يف يقّهيَبلاو «(لالب باب ءءابلا باب ٠١1/5

 هنس ءًافوقوم و ًاعوفرم -هنع هللا يضر -ءادردلا يآ هيبأ نع .ءادردلا يأ نب لالب قيرط نم

 ائيفكيو» :ًالئاق :(ةملهملا ءاحلا فرح ءلوألا بابلا ۲۹١ :ص) :ءةتسحلا دصاقملا" يف يواخسلا

 يوانملا هَعبَت و 04 نسح وهف «فعضلا ديدش الو لب .عوضومب سيلف هيلع دواد يبأ توكس

 فرح 47" ١/ :"ءافنلا فشك" ءءاحلا فرح ۳۷۲-۳۷۳ /۳ :"ریدقلا ضیف") :رظنا .ينولجعلاو

 .(ةلمهملا ءاحلا

 ام باب «عبارلا ءزجلا) :"بولقلا لالتعا" يف يطئارخلا هجرخأ .يملسألا ةزرب يبأ نع بابلا يفو

 نع هعفد ف ةليخلاو يوهلا ركذ باب :نماثلا ءزجلاو )۳14( :مقرب «بحلا يف داصتقالا نم بح سي

 )87١(. :مقرب «ةنايخلا

 :هقرط عيمجب هقاس نأ دعبو ثيدحلا اذه ىلع هريغو يواخسلا مالك ركذ دعب يراقلا يلع الملا لاق

 .«هتافص ةوقو ءهتاور ةرثكل هتاذل نسحلا هجرد نع ىقتريف «هريغل وأ هتاذل ٌحيحص امإ ثيدحلاف»

 .(ةملهملا ءاحلا فرح «181 :ص :"ةعوضوم ا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا") :رظتا
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 0(: ا کا "تا نبا" ّنأبو «نيلوهجم چ ف ناب ° سراعاو

 ناب رو ."ّينهجل ا "ريغ دارملا ّلعلف «"ةباحّصلا ّنِم ةسمخل مسالا اذه ناب :"بيجأو

 ."”ةفوكلا ُلْدَي ل هَريغ
 "عقسألا نبا" ؛"”سوماقلا" يف اى ءاًضيأ ةثلثملا ءاّثلاب وه «"هلثاو"و :هلوق# [؛4]
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 همسا نم رکذ «ءاحلا فرح ۳۱۹ /۱۳) :"هخيرات" يف ركاسع نبا هضرتعا :لوألا :ناضارتعا انهه

 .؟ليهاجملا نم ٍدحاو ريغ هيفو .دانسالا اذهب ٌركنم ٌتيدح اذه» :لاقف (نسحلا
 نب هللا دبع ةاقالم يف نكل" :لاقف (ةمدقملا ء١/14) :"هبقانم" يف يِرَدْرَكلا يزازبلا هركذ :يناثلاو

 لبق نيسمخ و عبرأ ماع ةنيدملاب تام هنأ ىلع نوعمجم خيراوتلاو ريسلا لهأ نأل ؛لاكشإ هب سينأ

 نم هكردأ نم ركذ ءالا/ل :ص) :"ةفيحصلا ضييبت" يف يطويّشلا ظفاحلاو «نينسب مامإلا ةدالو

 ياحصلا «ينهجلا سينأ نب هللا دبع نإ :لاقي نأ انه ام بعصأو» :لاقو -هنَمْدَيْإَر- ةباحصلا

 .«رهدب ةفينح يبأ دلوم لبق كلذو .نيسمخ و عبرأ ةنس تام روهشملا
 :"ةباصإلا" ء1۹٦۸ ١/ :"باعيتسإلا" ۷۸ /۳ :"ةباغلا دسأ") :سينأ نبا هللا دبع ةمجرتل رظنا

 .(؟١1١18/1 :"ةياهنلاو ةيادبلا" ١/ "١1" 5 :"لايكلا بيزبع" ءالا“ /4 :'مالسإلا خيرات" ۴ ٦

 - ةباحصلا نم هكردأ نم ركذ :"/ :ص) :"ةفيحصلا ضييبت" يف يطويّسلا ظفاحلا وه بيجملا

 .(ثلاثلا بابلا ءال4 ءالا' :ص) :"نايثلا دوقع" يف يقشمدلا يحلاصلا اًضيأ هنع لقنو (ُكْنَعِتَْزَعَو

 :مه ةسمخلا ةباحصلا

 هللا دبعو(؟) .صاصقلا ثيدح يف هللا دبع نب رباج هيلإ لحر يذلا يملسألا سيتآ نب هللا دبع(1)

 سينآ نب هللا دبعو(۳) .روهشملا وه اذهو ءةملس ينب فيلح «يجب وبأ «يراصنألا مث ينهجلا سينأ نب

 - سنأ نبا وأ سينأ نب هللا دبعو(4) .هنع ىسيع هيبأ نع يرَمٌعلا رمع نب هللا دبع يور ؛ينهجلا
 نب هللا دبع وأ «يرماعلا سين نب هللا دبعو(0) .مججُر نيح هلتقف ءآزعام ىمر يذلا وه ؛يملسألا

 ءايسأ ديرت" ء٠18-11/9 /# :"ةباغلا دْسَأ'“) :رظنا .ةماريلاب دهشتسا يذلاوه «ىلمسلا سينأ
 .(؟8- 55 /5 :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ۲۹۸ ١/ :يبهذلل "ةباحصلا

 (ثلاثلا بابلا ء۷۹ :ص) :"ناخج لا دوقع" يف يقشمدلا يحلاصلا ةمالعلا هيلع دَر

 ٠۲٠٤ :ص :"ناسحلا تاريخلا") :رظنا «سينأ نب هللا دبع ةمجرت يف يمتيهلا رجح نبا هركذ اذكه

 .(سداسلا لصفلا
 ."لثو" :ةدأم واوا لصف ياللا باب Ov "از : 1 اقل
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 :نيثيدح هنع 'مامإلا" ىّوّرو ."” ٌيطويس" "”نينايثو ثالث وأ سحخ ةنس ماّشلاب تام «فاقلاب

 ٌلَوألاو كبير ال ام ىلإ كبير ام غ» ««كيلتبيو هللا هيفاعيف ءكيخأل ةتامقلا رهظ الد

 ea هاه وا وم ae n «هتسحسو رخآ هجو نِي” يدمرتلا" هاور

 ۳۸۳-۸۷ /۳ :"ءالہنلا مالعأ ريس" 1477-857 /5؟ :"ركاسع نبا خيرات”) :الصفم هتمجرتل رظنا )١(

00 
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 :"بيذهتلا بيذبت" ء1۷-١/٤1۷1 :"ةوفصلا ةفص" ١/ ۳۹۳-۹٦ :"لايكلا بيذبت"

1-1( 

 ةفرعم :نوثالثلاو عساتلا عونلا «590-545 /” :"يوونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت"

 .فرصتب «- راتب - ةباحصلا

 ضييبت' يف يطويّسلاو (ثلاثلا بابلا ءال )١/ 1٠-1 :"هبقانم" يف يكملا قفوملا نيثيدحلا نيذه جرخأ

 يف يقشمدلا يحلاصلاو ء(-كْنَمْهَيْلَعو- ةباحصلا نم كردأ نم ركذ ء/-5 :ص) :"ةفيحصلا

 مامإلا بقانم يف مظنملا ردلا" يف يفنحلا ىفطصم نب حونو (ثلاثلا بابلا ۸۲ :ص) :"نا ا دوقع"

 «(يناثلا لصفلا ءب /4 :ق) :"مظعألا
 عونلا «لوألا بابلا )١/ ٠١ :ديناسملا عماج" يف يمزراوخلا لوألا ثيدحلا جرخأ ًاضيأو

 :(يفكصحلا ةياور) "ةفينح يبأ دنسم" يف يدنسلاو (لوألا لصفلا «ثلاثلا بابلا ۸/١ و ءثلاثلا

 .ًاعوفرم عقسألا نب ةلثاو نع ةفينح يبأ مامإلا قيرط نم مهلك ٤۷۸( :مقرب «بادآلا باتك)

 نس و «نينامث و سمخ وأ ثالث ةنس ماشلاب يفوت ةلثاو نأب نيثيدحلا نيذه قيرط ىلع ضرّتعاو
 ؟هنم عايسلا هل لصحي فيكف ءةفوكلاب وهو «نينس سمخ وأ ثالث ةفينح يبأ مامإلا

 هيلع يذلاو باوصلا نأب يقشمدلا يحلاصلاو يمتيهلا رجح نبا ظفاحلا هنع باجأف

 .لقأ وأ نينس سمخ نبا ناك نإو .هعامس حص زّيم اذإ ريغصلا نأ :لمعلا هيلع ٌرقتساو ءروهمجلا

 .(سداسلا لصفلا ء٤۲ :ص :"ناسحلا تاريخلا" ءسداسلا بابلا ء/ 5 :ص ."ناُّجلا دوقع") :رظنا

 نم .) ) )79٠5 :مقرب (04) :باب «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باوبأ 7847/5 :”هننس" يف

 اذه» :لاقو "هللا هيفاعيف" لدب «هللا همحريق» :هيفو ءاعوفرم عقسألا نب ةلثاو نع «لوحكم قيرط

 :"بيهرتلاو بيغرتلا") :رظنا .هنيسحت يف يواخمسلاو يوونلاو يرذنملا هعبتو .«بيرغ نسح ثيدح
 :ص «يوونلل "راكذألا" ءخلا يناجلا و لتاقلا نع وفعلا يف بيغرتلا ءاهريغو دودحلا بانك ۲ ۳

 ال١٠ :ص ."ةنسحلا دصاقملا" ملسمل اب هتايشلا راهظإ نع يهنلا باب ءناسللا ظفح باتك ١

 .(فلأ ماللا فرح «لوألا بابلا

 ةبيصملاب تمشتال» :هظفلو -:ةهيَِيَر - سابع نبا ثيدح نم :هانعم يّدَّوُت دهاوش هل ًاضيأو :لوقن

 نمو .(فلألا باي )١/ ۲۷٠ :"قرتفملاو قفتملا" يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ .؟كيلتبيو هللا همحريف



 هح و ۽ ةباحَّضلا نم عمج ةياور ْنِم َءاج يناثلاو
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 هجرخأ .ةهّلَمْعَي ىتح تُم مل بنذب هاخأ ريع نم» :هظفلو -ةَنَعُدَيإَدو- لبج نب ذاعم ثيدح

 .)0 0( :مقرب «(5۲) باب ؛عرولاو قتاقرلاو ةمايقلا ةفض بابا : "هننس" يف يذمرتلا

 ريثک نبا هدروآ .؛ءالّبلا مكيف وشفي وشفي ادحآ اورعتال» :باطخلا نب رمع لوق ًاضيأ هديؤيو

 (ةرجهلا نم ةرشع ينايث ةنس )٠ ٠ :"ةياهنلاو ةيادبلا" يف يشرقلا

 هجرخأ «بيعلا كلذ لثمب هللا هالتبا الإ بيعب ًالجر طق ٌلِجَر باَعام» :رباج نب يحي لوقو

 درو اهيف لصف «دسحلاو لغلا كرت ىلع ثحلا يف باب :نوعبرألاو عبارلا) :"ناميإلا بعش" يف يقبل

 «ءايلا فرح 650١ /54) :"هخيرات" يف ركاسع نباو :((57614) :مقرب خلا ديدشتلا يف رابخألا نم

 ( يحي همسا نم ركذ

 يلتبأ نأ ةفاحم الإ هيف ملكتأ نأ ينعنمي ايف ههركأ ءيشلا يرأل ينإ) :يعخدلا ميهاربإ لوقو

 و لغلا كرت يلع ثحلا يف باب :نوعبرألا و عبارلا) :"ناهيإلا بعش " يف يقّيَبلا هجرخأ ءهلثمب

 .(”517"7) :مقرب «خلا ديدشتلا يف رابخألا نم درو اميف لصف ءدسحلا

 .6هي هللا هَيِلَتبَي ىتح تمي مل «هنم هللا ىلإ بات دق بنذب هاخآ یمر نم :نولوقي وناك» :نسحلا لوقو
 نم مهضعب رخيسي نأ دابعلا هنع يبن باب) :"ناسللا بادآو تمصلا باتك" يف ايندلا بأ نبا هجرخأ

 .(۲۸۹) :مقرب «ضعب

 و دبعم نب ةصباو و «عقسألا نب ةلثاو و «رمع نب هللا دبعو «كلام نب سنأ و ءيلع نب نسحلا :مه

 باب «عرولا و قئاقرلا و ةمايقلا ةفص باوبأ .7 47/4 :"يذمرتلا ننس") :مهثيداحأ رظنأ .مهريغ

 هللا يضر_ كلام نب سنأ دنسم «ةباحصلا نم نيرثكملا دنسم ۱٤۹/1۹ :"دمحأ دنسم" ؛(50)

 نم «فلألا باب ٠١۲ /۱ و .دمحأ همسا نم .فلألا باب 219/١ :يناريطملل "ريغصلا مجعملا" ء_هنع
 "ريبكلا مجعملا" ؛عقسألا ةلثاو ثيدح 2415/١7 :"يلصوملا ىلعي يبأ دنسم" .قاحسإ همسا

 .(واولا باب ء۷١٤۱ 241 ءال8/1؟7 :يناربطلل

 .مهريغو «ةميزخ نبا و ؛يبهذلا ظفاحلاو «يروباسُيُنلا مكاحلاو ءنابح نباو «يذمرتلا مامإلا :مهنم

 ةمايقلا ةفص باوبأ 5147/4 :"يذمرتلا نئس") :رظنا .يلع نب نسحلا قيرط اوححص مهلك

 عرولا باب ؛قئاقرلا باتك ءالا/ 7 :مقر ۰٤۹۸ /۲ :"نابح نبا حيحص" «((550) باب «عرولاو قئاقرلاو

 ه8 /4 :"ةميزخ نبا حيحص" «يبهذلا هقفاوو «عويبلا باتك ء١٠ /۲ :مكاحلل "كردتسملا " «لكوتلاو

 .(خلإ ةضورفملا ة جلا میر رک باب وزا باک

 ًاعبت مهريغو ينولجلاو يعّليزلاو ءيواخسلاو ءيوَمَبلا و يووتلاو «يّلا ظفاحلا هححص ًاضيأ و
 نب نسحلا دنسم «ءاحلإ A :«فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت") :رظنا ءيذمرتلا مامإلل

 117/8 :يوغبلل "ةنسلا حرش" ءرشع يداحلا ثيدحلا «57 :ص ؛"ةيوونلا نوعبرألا " «خلا يلع
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 نوكسو ميجلا حتفب "ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع" وه «"ءزج نبا" نع :هلوقل ]1 و
 طفَسب رصمب (85) ةنس تام هاب ضرُّتعاو ءاّرْغِصم ياّزلا ضب ٌيدييزلا ةزمهابو يالا

 ا ام تاكو هللا و دونم ترق ارفلا نم ةف بارت يآ

 ا

 اذه "هللا دبع" ىأر هْنأو (45) ةنس هيبأ عم جح هنآ نم :"ةفينح يبأ" نع ءاج ام امأو

 مساق خيشلا مهتم ةعاج هدر 9 انيدح هنم ٌعِمَّسو «مارحلا دجسملاب سردي
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 لادلا فرح «لوألا بابلا ء١٤ :ص «."ةنسحلا دصاقملا" .تاهبشلا نع ءاقتالا باب «جحلا باتك

 ء١٠٠٤ ١/ :ءافخلا فشك" «ةرقبلا ةروس ١/ ٠١< :يعّليزلل "فاشكلا ثيداحأ جيرخت" ءةلمهملا

 .(ةلمهم لا لادلا فرح

 باب «ةاضقلا بادآ باتك ۰۲٣۰ /۸ "هننس" يف يئاسنلا هركذ .دوعسم نب هللا دبع لوق ًاضيأ هديؤيو

 كر “ع
 . ذيج ذيج ثيدحلا اذ» :لاقو (ملعلا لهأ قافتاب مكحلا

 .ريسي فرصتب «سداسلا لصفلا ٠۲ ۵ :ص ««ناسحلا تاريخلا"

 .ةيدوئمسلا ةروك ىّمست ةروك اهيلإ فاضت «ناليم ةلحملا نيب و اهنيب ءرصم يحاون نم ٌدلب :دوُئَمَس
 ۲٠۳(. :ص «"دابعلا رابخآ و دالبلا راثآ" ٠۲٠ ۶ /۳ :"نادلبلا مجعم")

 ةدع يهو «ةيرصلا رايدلاب ةروهشم ةنيدم يه :_ماللا ديدشت و ةلمهملا ءاحلاو ميملا حتفب_ ةلحملا و
 ةريبك ةنيدم :-فاقلا و لاذدلا حتفب- القد ةلحم يهو ؛طايمدو ةرهاقلا نيب اهرهشأو اهربكأ ؛عضاوم

 ء۳/١۲۳٠ :"عالطالا دصارم") .ةيبرغلا ةروك يف ةبصق يهو «ةريثك تامامح و قاوسأ تاذ «ةميدق

 .(85"7 :ص «يوّمحلا توقايل ًاعقص قرتفملا و ًاعضو كرتشملا"

 بيذبت لابكإ" 1718-1570 / :ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم") :ًالصفم ءزج نبا ةمجرتل رظنا

 ۲۰۶_٠٠١ /۴ :"ةباغلا دشأ" ۲۹۳ 797 /4 :ياطْقملا نيدلا ءالعل "لاجرلا ءامسأ يف لايكلا
 1١-1١6(. 5 /5 :"مالسإلا خيرات" ءالث_اله /5 :"ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا"

 .«بستحيال ثيح نم هقزر و همه هللا هافك هللا نيد يف هقفت نم» :هظفلو

 بابلا ١/ ۸١ و «ثلاثلا عونلا ءلوألا بابلا ۲٤ /1) :"ديناسملا عماج" يف يمزٍراوُخْلا هجرخأ

 ةفينح وبأ يقل نم 218 :ص) :"هباحصأ و ةفينح يأ رابخأ" يف يرَميَّصلاو ؛(لوألا لصفلا «ثلاثلا

 و دمحم همسا نم ركذ ؛نيعلا فرح 20٠ /5) :"هخيرات" يف يادغبلا بيطخلا و ؛(خلإ ةباحصلا نم

 يف ربلا دبع نبا و (ثلاثلا بابلا )١/ 75 54 ٠۳۲ :"هبقانم" يف يكملا قفوملا و «(رمع هيبأ مسا

 يف راجنلا نيا و )۲٠١( :مقرب «ملعلا لضف (يف) عماج :باب ١/ 7١7+ :"هلضف و ملعلا نايب عماج"



fo 

 همب تام ءزج نبا ّنأبو ءقافّئاب ٌباّذك هيفو «ُفيرحتو ٌبلق هيف كلذ دنس ّنأب «"ئيفنحلا

 نيا" ةّدملا كلت يف ةفوكلا لخدي مل ءزج نبا َّنأبو «نينس ّتسم ةفينح يبألو
 ع

 ©تعذلا مالك رام ناب ضرتعاو .ةشئاع اهمسا €درجع تنبو :هلوق» [1

 كلذبو «"”فرعت داكت ال اهئأو ءاه ةبحص ال هذه نأ ""ينالقسعلا رجح نبا مالسإلا خيشو
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 نم ىأر نم ركذ ۰۲۵ :ص) :"ةفينح يبآ دسم" يف ميعن وبأ و «(448 )١/ :"دادغب خيرات ليذ"

 مامإلا ثيدح- نم ةراتخملا نيعبرألا" يق يداها دبع نبا و ؛4هّمع» :نودب هيفو :مهنع ىور و ةباحصلا

 .((16) :مقرب ءرشع عبارلا ثيدحلا) :"ةفينح يأ

 .ًاعوفرم ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع نع ةفينح يبأ قيرط نم مهلك
 :"ةعيرشلا هيزنت") :رظناف هيلع مالكلا نم ديزملا دارأ نمو «ثيدحلاذه ىلع نيدباع نيا مالك انيفكيو

 ا ١١١« :ص «ينتفلل "تاعوضوملا ةركذت" «ثلاثلا لصفلا «ملعلا باتك ۲۷۲-۱

 .(دمحأ همسا نم ؛فلألا فرح «312-717" ١/ :"نازيملا ناسل" ءةعبرألا ةمئألا باب «ملعلا

 :تلقا :هترابع و (ثلاثلا بابلا 8١ :"ص) :"ناهجلا دوقع" :يف يقشمدلا يحلاصلا ةمالعلا هنع لقن

 :وهو) قيرطلا اذه يف :"يمزراوُحلا دنسم' ىلع "هقيلعت" يف -ىلاعت هللا همر يفنحلا مساق خيشلا لاق

 دمحأ نب مركُم ركبوبأ انث ؛يربطلا نسحلا نب زيزعلا دبع رفز وبأ انث «يقشمدلا يلع يبأ قيرط
 بلق (ةفينحوبأ انث ءفسوي وبا انث ءيضاقلا ديلولا نب رشب انث :ةعامس نب دمحأ نب دمحم انث ,يدادغبلا

 يف لماكلا") يدع نبا لاق .باذك وهو ؛تلصلا نبا وهو دمحم نب دمحأ نع مركم هباوصو ءٌفيرحتو

 لاق .هنم ءايح لقأ نيباّذكلا يف تيأر ام :(دمحأ همسا نم .فلألا فرح ۰۳۲۸ /۱ :"لاجرلا ءافعض
 تام ءزج نبا و «باذك :(دمحآ همسا نم «فلألا فرح 717 /1) :"ناسللا" يف رجح نبا ظفاحلا

 .«ةدملا كلت يف ةفوكلا ءزج نب هللا دبع لدي ملو ؛نينس تس ةفينح يبأل و رصمب
 .-ركتك اوو -- ةباحصلا نم هكردأ نميف ثلاثلا لصفلا ء۲ 7-5 5 :ص ؛"ناسحلا تاريخلا"

 :"نازيملا ناسل ؛نيعلا فرح. 74 /7 :"لادتعالا نازيم") :يف دّرْجَع تنب ةشئاع لوح مالكلا رظنا

 .(نيعلا فرح ء١۱۹٠ /۷ :"ةياغلادسأ" ؛ةلمهملا نيعلا فرح ٤/ ۸٠

 .(ثلاثلا بابلا «47" :ص) :"ناهثجلا دوقع" :هباتك يف ىقشمدلا ىحلاصلا ةمالعلا وه ضرتعملا

 .ةشئاع ءشئاع «نيعلا فرح ء٤1٠٠ /۲ :«لادتعالا نازيم"

 .ةشئاع اهمسا نم «ةلمهملا نيعلا فرح ٥ /4 :«نازيملا ناسل"

 :تايباحصلا نم اهنأ روهمجلا هيلع يذلا رهاظلاو# :"هخيرات" يف ينيعلا هلاق ايب هنع باجي نأ نكميو

Ss 

 .(يناغفألا رداقلا دبع الم دمحم :قيقحتب «ثلاثلا بابلا ,87" :ص «"ناهجلا دوقع" شماه)
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 ال دارجلا ضرألا يف هللا دنج رثكأ» حيحّصلا ثيدحلا اذه اهنع ىور ةفينح ابأ َّنأ يور ام در

 :لاقف مامإلا مهنع ىور نم انه ركذ نم ىلع دازو "يمته رجح نبا "7(همّرحأ الو هلكآ
 «ديعس نب ديزي نب بئاسلا مهنمو .اهدعب ليقو (84) ةنس هتافوو ءدعس نب لهس مهنمو

 (95) ةنس هتافوو ءرسب نب هللا دبع مهنمو .نيعستو عبرأ وأ نيتنثا وأ ىدحإ ةئس هتافوو

 .(48) ةنس هتافوو ؛عيبّرلا نب دومحم مهنمو

 ءاعّدا نم ملسيو نزولا ٌمتيل ٍةخسن يف اى ءافلاب يضرف بوصألا «هللا يضر :هلوقإل 17

00 

00 

 .هيف ”لزخلا لوخد

 بابلا ١/ ۷۹-۸٠ و «ثلاثلا عونلا ءلوألا بابلا ء” 5 /1) :"ديناسملا عماج" يف يمزراوُخلا هجرخأ )١(

 (ثلاثلا بابلا ء١٠ ١ /۱) :"مظعألا مامإلا بقانم" يف يكملا قفّوملاو .(لوألا لصفلا «ثلاثلا
 :مقرب ءاياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك) (يفكصحلا ةياور) "ةفينح يبأ دنسم" يف يدنسلاو

 (يناثلا لصفلا ءأ /" :ق) :"مظعألا مامإلا بقانم يف مظنملا ردلا" يف يفنحلا ىفطصم نب حونو ٠

 .ًاعوفرم دزجع تنب ةشئاع نع «ةفينح يبأ نع «نيعم نب يحي قيرط نم مهلك
 يف باب :ةمعطألا باتك) :" هننس' ' يف دواد وبأ هجرخأ . -هنع هللا ىضر - ناملس ثيدح نم دهاش هلو

 هدارجلاو ناتيحلا ديص باب «ديصلا باتك) :"هنئس" يف هجام 58 و 815 :مقرب .دارجلا لكأ

 .دارجلا لكأ يف ءاجام باب ءحئابذلاو ديصلا باتك) :"ىريكلا ننسلا" يف يقييبلاو «((7719) :مقرب

 :دواد وبأ لاق .(251549) :مقرب ءنيسلا فرح) :"ريبكلا مجعملا" يف يناريطلاو )١894(( :مقرب

 هعبتو «ةنالس ركذي مل :-ملسو هيلع هللا يلص- يبنلا نع «نايثع يبأ نع «هيبأ نع ءرمتعملا هاور»
 .«ناهيلس نع يراصنألا هاور كلذك» :لاقو «يقّميَبلا

 هححصو «نايلس ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ءٌسيحص هنتم ثيدحلا اذه» :يطويّسلا ةمالعلا لاقو

 نم ركذ «۳۸ :ص «ةفيحصلا ضييبت) :رظنا .يقشمدلا يحلاصلا ةمالعلا هعبتو ؟"ةراتخملا" يف ًاضيأ

 .(ثلاثلا بابلا ء۸۳ :ص :"نايثا دوقع" «..نَعْيَيْلََو-- ةباحصلا نم هكردأ

 .- تكة ئي - ةباحصلا نم هكردأ نميف سداسلا لصفلا 76 :ص «"ناسحلا تاريخلا"

 عامتجا :ضورعلا لهأ دنع وهو «عطقلا :ةغل - ةمجحملا ءازلا نوكسو - ميجلاوأ-- ءاخلا حتفب -لزخلا
 ٌريغ ءانبلا اذهو «نلعفتم يقبيف ءهفلأ فذحو هنم ءاتلا ناكسإ :ينعي :"نلعافتم" يف يطلاو رامضإلا

 :رظنا .رعشلا يف لماكلا فاحز نم ٌبرض اذهو ."نلعتفم" وهو ٍلوقم ءانب ىلإ فرَضِيف ٍلوقم
 باب ؛17١؟ :ص «"تافيرعتلا" ءءاخلا فرح ءال57*/١ :"مولعلاو نوئفلا تاحالطصا فاشك”)

 .("لزخ" ةدام :"مظعألا طيحملاو مكحملا" ءءاخلا
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 اهيبسو مظعألا مامإلا ةافو

 قامو َنيِسْمَح خيرات ُةََس َنوُعَِس ُهَلَو َءاَضَقْلا َيِلَمِل نخيل يف "ليق دادم يوو
 ْذَقَو ."”لوبقاتم ْنِم ّدُعَف - ُهْنَع هللا يضر - ْيِعِفاَشلا ُماَمإلا َدِلُو قوت َمْوَيَو "'ليق

 نم ُهَرَّذَحَف ٍنيِطلا يف ْبَعْلَي يص ىر هنأ هَل هتذمالك ِةَقلاَم يف ُةَمْكِلا :ليق
 علا ٌطوُقُس ملاَعْلا ٍطوُقُس يف نِإَف «9ٌطوُقُسلا تْنَأ زّدْخا :ْنآب ُهَباَجَأَف ءِطوُقْسلا

 ُهْنَع ةياورب ُدُحْأَي لُك َناَكَف ب اوُلوُقَف ٌليِلَد ْمُكَل ةّجَوَت نإ :ِهباَحْصَأِل َلاَق ٍذئَتيِحَف

 .هعَرَوو ِهِطاَيْلا ِةَياَغ ْنِم اَذَهَو ءاَهُحْجَرُيَو

 هرمأ تحت نم مالسإلا ةاضق نوكتل ةاضقلا ءاضق يأ «ءاضقلا ليل :هلوقظ [06]

000 

0 

00 

0 

00 

 ىدانيو ٍطاوسأ ةرشع برضيف موي لك جرخي ناكو ؛هسبحف عنتماف "”روصنملا وه هل بلاّطلاو

 .مهريغو هداز ىريك شاط ةمالعلاو ءناكّلَت نباو «يوونلا ايركز وبأ و ؛يدادغبلا بيطخلا هلئاق
 :"تاغللاو ءامسألا بيذبت" «ناهعنلا همسا نم ركذ ءنونلا باب ء١٥٠٠ ٠١/ :"دادغب خيرات") :رظنا

 :"ةداعسلا حاتفم" «نونلا فرح ٤٠٤/١ :"نايعألا تايفو" ءةلمهملا ءاحلا فرح ء۲

 .(عياسلا بلطملا ءةعباسلا ةبعشلا ءةسداسلا ةحودلا ۲
 ىعفاشلا دلوم ىف ءاجام باب ءال؟ ١/ :ىقهيبلل "ىعقاشلا بقانم") :رظنا .نالس نب عيبرلا هلئاق
 :ىناثلا لصفلا ء١۷ :ص «ىرزجلا ريثألا نبال "ىعفاشلا مامإلا بقانم" ء-هللا همحر- :ىّلَطملا
 سيسأتلا ىلاوت" «لوألا بابلا ۲۸ :ص «يعفاشلا ىرّبْعَجلل "ىعفاشلا بقانم ىف ىفولا بهاوم"

 .(ثلاثلا لصقلا «لوألا بابلإ «3 7ص :ىنالقسعلا رجح نبال "سيردإ نب دمحم ىلاعمل

 اذه لثم نم ملاعلا اذه قلعت هللا لْخي مل ثيح مظعألا مامإلا رخافم نم يأ» :"يواطحطلا" لاق
 .(ةمدقملا 48 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") «مامإلا
 و ؛نيطلا يف طوقسلا نم مامإلل ًاريذحت نوكي نأ لمتحي يبصلا مالك نأ ملعاو» :"يواطحطلا" لاق
 ريغ نم مهعايض يأ «لاعلا طوقس هّكاله هيلع بترملا نيطلا اذه يف ملاعلا طوقس يف نأ :هانعم
 نم ةفيطللا تاراشإلا نوذخأي نيفراعلا ُنأش اذكه و ًةظعوم كلذ نم مامإلا ذدخأق ېٌلعم
 .ةديعبلا تارابعلا
 اهيف هأطخ يف يآ «ماكحألا يف هطوقس ينو ءٌدهتجم هنأ هل فشك وأ ىلاعت هللا همهلأ ّيبصلا نأ لمتحي و
 :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح") .«اطخلا يلع هل مهعابتا نم هيلع بترتي امل ؟مهعايضو ماعلا طوقس

 .(ةمدقلا ء1

 يناث «يمابعلا «يمشاهلا «يشرقلا «سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب هللا دبع روصنملا رفعجوبأ
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 «كلذك وهو هيلع يدونو هبقع ىلع مّدلا لاس ىتح اًمجوم اًبرض برض ّمث ؛قاوسألا يف هيلع
 .ماَيأ ةسمخ دعب يفوتف «ءاعّدلا دّكأو ىكبف «هبرشمو هلكأم يف ىّتح اًديدش اًقيبضت هيلع قّيض مث

 بصف ؛يسفن لتق ىلع نيعأ ال :لاقو عنتماف مس هيف دق هیلإ عفد هلآ "عاج یورو
 وهو تامف دجس توملاب ٌسحأ ل هْنأ ٌمصو .روصنملا ةرضحب كلذ نإ ليق «")اًرهق هيف يف

 هيلع راثأ يذلا وه هنأ روصنملا ىلإ نس مد هئادعأ ضعب ّنأ كلذ يف ببّسلاو ليق .دجاس

 ا هيلع جراخلا "-رهتك ي - لع نب نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ

 22/8 :"مالسإلا خيرات" ۲۹۸ ۰/۳۲ :"رکاسع نبا خیرات" ) .(ه ۱٥۸ ؛ت) سابعلا ينب ءافلخ

 ٤١۳(. :ص ءيطويسلل "ءافلخلا خيرات" ٠١/ ٤٥۹ :'ةياهنلاو ةيادبلا"

 نم و يراقلا يلعالملاو «ءيقشمدلا يحلاصلاو «يردرَكلا يزازبلا و «يكملا دمحآ نب قفوملا مامإلا :مه )١(

 بقانم" «نورشعلاو نماثلا بابلا ء١۷ /۲ :يكملا قفوملل "مظعألا مامإلا بقانم") :رظنا .مهنود

 بابلا ٠۲٤ :ص «"ناهج لا دوقع" «سداسلا لصفلا 27١/١ :يِرَدْرَكلا يزازبلل "مظعألا مامإلا

 .(مامإللا ةافو يف لصف ١/ ۲٠١ "ةينجلا رايثألا" ءنورشعلاو عبارلا

 هنأ -مشلاب وأ «برضلاب مظعألا مامإلا تام -نيلوقلا نيب قيفوتلاو» :هداز ىريك شاط ةمالعلا لاق (۲)

 ةسداسلا ةحودلا ١/ 1۹١ :"ةداعسلا حاتفم") «مسلا قرفتي ىتح ًابولصم برض مث مّسلا ىقس

 .(عباسلا بلطملا ءةعباسلا ةبعشلا

 :"ةيدمحملا ةقيرطلا حرش ىف ةيدومحملا ة ةَقيربلا") :هباتك ىف ىفنخلا ىمداخلا ديعسوبأ خيشلا هعبتو

 .(ةعيرشلا يف ةمهملا رومألا يف ىناثلا بابلا ٤/ ١

 نيب رضح امل هنأ تربخأ و ءاهنم تايف ةبرش يقس» :لاق ثيح نْيَكَُذ نب لصفلا ميعن : وبأ هلئاق لعل (۳)

 :رظنا .«هب رش ىتح ههركأف «عنتماف !هنبرشتل :لاقف ؛عنتماف هبرشب هرمأو قيوسب هلاعد روصنملا ىدي

 «هيف تام يذلا تقولاو هتافو يق يور ام ركذ 4۳ :ص «يرَميّصلا "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ")

 ("نورشعلاو عبارلا بابلا ۲١ :ص "نالا دوقع"

 عبارلا بابلا ٠۴۲٠١ :ص "نالا دوقع") :هباتك يف اك ءيقشمدلا يحلاصلا ةمالعلا هلئاق (4)

 .(نورشعلاو

 سدا :لاقُي سد ٌعواَطُم ٌسدْنا هنم و ءٌرْكملا سد :لاقُي فافخأ :اًسْيِسَد و اسد سدي ءيا ی ص 0

 .("سسد" :ةدام :"طيسولا مجعملا" "سسد" :ةدام :"برعلا ناسل") مكمل هِي نال لإ ٌنالف
 7318/5 :"ءالبتلا مالعأ ريس" «۵۳۸/۷ :"دعس نبا تاقبط") :هتمجرتل رظنا .ه145١ ةنس قوت ()

 .(777 :ص «"نيبلاطلا لتاقم" ٦۲۲ /۷ :"یربطلا خیرات"



۳۹ 

 [ناسحلا تاريخلا] نم اًصخلم ها هلتق ىلإ لّصوتيل هلبقي ال هّنأب هملع عم ءاضقلا هنم بلطف
 د رجح نبال )ن0(

 “ناورم لماع ناک ةریبه نبا ْنأ هدنسب ىور "بیطخلا" نأ "ٌيِميِمَّتلا ركذو

 مث طاوسأ ةرشعو طوس ةئام هبرضف ىبأف ةفوكلا ءاضق يلي نأ ةفينح ابأ ملكف قارعلا ىلع

 برض نأ دعب اًصوصخ «هيلع مّحرتو ىكب كلذ هل ركذ اذإ لبنح نب دمحأ ناكو .هليبس ىلخ

 نبا ةصقف «"ساّبعلا ينب نم هّنإف روصنملا لبق ناورم ونبو ةّصقلا دّدعت رهاظلاف .ها اًضيأ وه

 .ملعأ هللاو لوا تناك ةريبه

 .رمعلا نم يأ «هلو :هلوق# [454]

[f01]نامّزلا نايب اذهو ناكملا نايب هلبق امف ءقوت هلوقب ٌقّلعتم « خيراتب :هلوقال . 

 .هتافو ببس يف نوثالثلاو يداحلا لصفلا ۷١ :ص ."ناسحلا تاريخلا )١(

 يأ نع حصو ىور ام نايب يف لصف ءمظعألا مامإلا ةمجرت ١/ 1١19-175 :"ةيزَّشلا تاقبطلا" (؟)

 .راصتخاب خلا ةفينح

 مامإلا تباث نب نايعنلا «نامعتلا همسا نم ركذ «نونلا باب 448/١6-444« :"دادغب خیرات"

 .ًاصخلم «ةفينحوبأ

 ال قفاوم وهو "ةيِئَّسلا تاقبطلا" و "دادغب خيرات" نم هانتبثأ ام باوصلاو «"ةريبهابأ" خسنلا ضعب يف (4)

 .هتمجرت رداصم يف
 نبا خیرات" ) .(ها3؟ :تر يِراَرَقلا ريمألا «ةريبه نب رمع نب ديزي دلاخ وبأ وه "ةريبه نبا"و

 :"مالعألا" ء۹۷ /۸ :"مالسإلا خيرات" 717/1 :"نايعألا تايفو" 254/176 :"ركاسع

„(1A0 A 

 )( فرعيو ء«يومألا «يشرقلا ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم نب دمحم نب ناورم كلملا دبع وبأ
 :"ركاسع نبا خيرات") .ماشلا يف ةيمأ ينب ءافلخ- رخآ (ه7١ :ت) "راّخلا"بو "يدغتلا"ب

 خيرات" 257 :ص ؛ينارْمِعلا نبال "ءافلخلا خيرات يف ءابتإلا" ء۳١۳٥ /۸ :"مالسإلا خيرات" ۹ ۷

 .(4 ١7 :ص ؛يطويسلل "ءافلخل
 :ليقو هال :ت) يكملا يمشاهلا يثرقلا فانمدبع نب مشاه نب بلطملادبع نب سابعلا لضفلاوبأ (1)

 خیرات" .نييسابعلا ءافلخلا دجو ليي يبنلا مع ؛مالسإلاو ةيلهاجلا يف شيرق رباكأ نم (ىلذ ريغ

 81٠١( /؟ :"باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا" «0 /4 :"دعس نبا تاقبط" ؛الا/ا" /؟5 :"ركاسع نبا

 (؟178 ١/ 4 :"لايكلا بيذهت" ۰۱۹۳ /۳ :'ةباغلا دش"
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 مقايح ةّدمو مهافوو ةعبرألا ةّمئألا دلوم ف ٌبلطم

 [ةدئاف]

 دقو .ةنس )۷١( شاعو )٠٠١( ةنس تامو )۸٠( ةنس دلو ةفينح ابأ نأ تملع دق

 ةنس دلو ّيعفاشلاو .ةنس (۸4) شاعو (۱۷۹) ةنس تامو (40) ةنس كلام مامإلا دلو

 (؟١5) ةنس تامو )١55( ةنس دلو دحأو .ةنس )٥٤( شاعو )۲٠٤( ةنس تامو )٠٠١(

 مهنم مامإ لكل « "لقبا فورحب هيلإ اًريشم مهضعب كلذ عيج مظن دقو ءةنس (۷۷) شاعو

 :"لاقف بیترّتلا اذه ىلع ِتالک ثالث

 اطَبَص فوج عطف ف كلامو  اًَطَس ٌفيس نكي نامعن خيرات

 "رمعلاكمهبومفمهداليم ١ رعّشلا مظن بيترت ىلع بسحاف

 دادعأ نع ةرابع :-روهشم وهاك فيفختلاب ًاضيأ دروو «ةحوتفملا ميملا ديدشتو ميجلا مضب -- لمجلا )١(
 ءزّوَه هدجبأ :فورح نم اونّيع مهنأ كلذو ءصوصخم باسح مسا وهو ؛ىدجبألا باسحلاب فورحلا

 ىلع ةيلاوتملا ةعستلا داحألل ةلمهملا ءاطلا ىلإ فلألا نم ءْمّلَض لخت ٹر «ْصَّفْعَس ؛نملگ يطُح

 «بيترتلا ىلع ةيلاوتملا ةعستلا تارشعلل ةلمهملا داصلا ىلإ ةيناتحتلا ةانثملا ءايلا نمو ءهروكذملا بيترتلا

 فاشك") .فلألل ةمجعملا نيغلا اونّيعو «كلذك عستلا تانملا داحسآل ةمجعملا ءاظلا ىلإ فاقلا نمو

 ءاودو مولعلا سمش" «ءاحلاإ فرح ء۳٦٠٦ ١/ و «ميجلا فرح ۵۸۲ ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 (امهدعيامو ميملاو ميجلا باب «ميجلا فرح ء۹١٠٠ /۲ :"مولکلا نم برعلا مالک

 حيضوتب باهولا تاحوتف) "جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح") :ىف تايبألا رظناو ؛هلئاق ىلع رئعن مل (؟)
 حرش ىلع بيبحلا ةفحت) "بيطخلا ىلع يمرْيَجَبْلا ةيشاح ةمدقملا" ء١/17 :(بالطلا جهنم حرش

 دئاوفلا ىلع ةيريخلا ةفحتلا) ىروّشنّشلا حرش ىلع ىروجابلا ةيشاح ءةمدقملا 1/5/١ :(بيطخلا
 .(ةمدقملا ٠#« :ص ؛(ةيروشنشلا

 مامإلا ةدالو :نأب مهرامعأو مهتايفو و ةعبرالا ةمئألا ديلاوم نم تايبألا هذه ىفام حيضوت نإ :لوقن ()

 ةلمجلاف ءنيسمخب نوتلاو «نيرشعب فاكلاو «ةرشعب ءايلا نأل ؛"نكي" هظفلو «نيناهث ةئس ةفيتح ىبأ

 «نيناهثب ءافلاو ةرشعب ءايلاو نيتسب نيسلا نأل "فيس" هظفلو ءةئم و نيسمخ ةنس هتافوو ءنوناث
 فلألاو ءةعستب ءاطلاو نيتسب نيسلا نأل ؛"اطس" هظفلو ؛نوعبس هرمعو «ءنوسمخو ةئم ةلمجلاف

 .نوعبس ةلمجلاف ءدحاوب
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 رّرضت نإو هطوقس ْنأ ملع ثيح همكحأ ام ّيبّصلا اذه ٌرَد هلل «خلإ هباجأف :هلوق# [401]

 قيرط يف ملاعلا طوقس فالخب ءطوقسب سيل هنأكف نيدلا يف ٌرضي ال هنكل هدحو هدسج هب
 ءاَضيأ هعبّتا نمم هريغ طوقس هنم مزلي دوصقملا لين يف دوهجملا لذب لبق ناك اذإ هّنإف «قحلا

 (ُرَصِبَأْلا ىتْعَت ال اَهّنِإَق) - ىلاعت هلوق ّدح ىلع «نيّدلا يف ٌررض كلذو هيلع مهررض دوعيف
 .بولقلا ىمع اَّنإو راصبألا ىمع سيل ٌراَضلا ىمعلا يأ :ةيآلا -[5 :جحلا]

 هْنأ ّيخلبلا ٍقيقش نع "!ّيذاماريّشلا رفعج وبأ مامإلا ىور «خلإ ٍلئتيحف :هلوق 71

(1) 

 ةلمحجلاف ءةرشعب ءايلاو ءنيناثب ءافلا نأل ؛"يف" هظفلو «نيعست ةنس کلام مامإلا ةدالوو

 نيعلاو ءةعستب ءاطلاو ءةثمب فاقلا نأل ؛"عطق" هظفلو ءةئمو نيعبسو عست ةنس هتافوو ءنوعست

 واولاو «هثالثب ميجلا نأل ؛"فوج" هظفلو نونايثو عست هرمعو ةئم و نوعبس و عست ةلمجاف «نيعبسب

 .نونايثو عست ةلمجلاف «نينامئب ءافلاو ةتسب
 «ةرشعب ءايلاو «نيعستب داصلا نأل ؛"نيص" هظفلو ءةثمو نيسخ ةنس يعفاشلا مامإلا ةدالوو

 نيئابلا نم الك نأل ؛"ربب“ هظفلو «ةعبرأو نيتتم ةنس هتافوو .نوسمخو ةئم ةلمجلاف .نيسمخب نوتلاو

 نونلا نأل ؛"دن" هظفلو ءنيسمحو ًاعبرأ هرمع ناكو «ةعبرأو ناتتم ةلمحلاف «نيتتمب ءارلاو «نينثاب
 .نوسخو عبرا ةلمح اف ءةعبرأب لادلاو «نيسمخبب

 «نينئاب نيئابلا نم ًالك نأل ؛قبسب هظفلو ؛ةئمو نيتسو عبرأ ةنس هتدالوف دمحأ مامإلا امأو

 هظفلو «نيتثمو نيعبرأو ىدحإ ةنس هتافوو ءةئمو نوتسو عبرأ ةلمجلاف ةثمب فاقلاو ءنيتسب نيسلاو
 هرمعو «ناتئمو نوعبرأو ىدحإ ةلمجلاف ءنيتثمب ءارلاو ءنيعبرأب ميملاو .دحاوب فلألا نأل ؛"رمأ"

 عبس ةلمجلاف «ةعبرأب لادلاو «نيعبسب نيعلاو «ةثالثب ميجلا نأل ؛'دعج" هظفلو «نوعبسو عبس

 .-نيعمجا مهيلع هللا ناوضر -نوعبسو

 ركذ نايب يف لصف ء١۱٤۲ /۱) :ینارعشلل "ىربكلا نازيملا" يف يذلاو ءرداصملا ىف اذه ىلع رثعن مل
 نايب يف لصف :؟74 )١/ :يف ًاضيأ لاقو ::يرامازيشلا رفعجوبأ» :(خلإ ءانثلا يف بنطأ نم ضعب

 خلب ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسن يرامازيشلا رفعجوبأ مامإلا ىور دقو» :(خلإ بست نم لوق فعض
 حرص امك فيرحت وهو ه١ «....لوقي ناك هنأ :-هنع هللا يضر -ةفينح ىبأ ىلإ لصتملا هدنسب

 فيرشلا ديسلارصتخم حرشب ينامألارفظ" باتك ىلع هقيقحت يف ةدغوبأ حاتفلادبع خيشلا كلذب
 رفعجوبأ» باتكلا نتم يف تبئأف «يونكللا يحلادبع ةمالعلل "ثيدحلا حلطصم يف يناجرجلا

 ًاعبت لصألا يف عقوو ؛ىراخب ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسن» :لاقو شماهلا يف هيلع قّلع مث ««يرامرسلا
 .«فيرحت وهو (يرامازيشلا) نازيملل

 .هتمجرت رداصم يف امل قفاوملاوه ةدغوبأ حاتفلادبع خيشلا هتبثأ امو :لوقن
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 مهرثكأو «ساثلا مركأو «ساثلا دبعأو ءساثلا عروأ نم ةفينح وبأ مامإلا ناك :لوقي ناك
 يف ةلأسم عضي ال ناكو لجو رع هللا نيد يف يأَّرلاب لوقلا نع مهدعبأو «نيّدلا يف اًطايتحا

 اهتقفاوم ىلع مهّلك هباحصأ ق قفا اذإف ءاّسلجم اهيلع دقعيو اهيلع هباحصأ عمجي ىتح ملعلا

 مامإلل نازيملا يف اذك .ها .ّينالفلا بابلا يف اهْعَض :هريغ وأ فسوي يبأل لاق ةعيرّشلل

 ٌفلأ هعم عمتجا مامإلا نأ ""يمزٍراوُملا" دنسم نع ""ط" لقنو .هّرس سّدق "”'يارعّشلا"

 ىَنِإ :مهل لاقو مهاندأو مهبّرقف .داهتجالا ٌّدح اوغلي دق نوعبرأ مهلضفأو مهّلجأ هباحصأ نم

 ىهتتملا َنإف ءراّثلا ىلع اًرسج ينولعج دق ساّنلا َّنإف «ينونيعأف مكل هتجرسأو هقفلا اذه تمجلأ

 مهأسو مهرواحو مهرظانو مهرواش ٌةعقاو تعقو اذإ ناكف ؛يرهظ ىلع "!ءبعلاو «يريغل

 ٌرقتسي ىتح رثكأ وأ اًرهش مهرظانيو هدنع ام لوقيو راثآلاو رابخألا نم مهدنع ام عمسيف
 درفت هنآ ال ءىروش «جاهنملا اذه ىلع لوصألا تبثأ ىتح ءفسوي وبأ هتبثيف لاوقألا رخآ

 ةّمئألا نم هريغك كلذب

 ي رامرّسلا رفعجوبأ ءمساقلا يبأ نب هللادبع نب دمحأ مامإلا وه "ىرامرسلا رفعجوبأ"و

 "مجارتلا جات" ؛184-417١ ١/ :"ةيضمحلا رهاوجلا") :رظنا «هتافو نس ىلع رثعن مل ءيفنحلا «يضاقلا

 .(4؟55- ١/ 47١ :"ةينسلا تاقبطلا" ١/١« :"نونظلا فشك" ء۳١١١ :ص

 بحاص يخلبلا مساقلا يبأ نب هللادبع نب دمحأ وه ؛ةمجرتلا هذه بحاص :تلق» :يميمتلا لاقو

 'ةنابإلا" باتك وه ةمجرتلا هذه يف انه روكذملا باتكلا اذهو ءآبيرق هركذ مّدقتملا «"ةنابإلا" باتك

 نيتمجرتلا نظف «"رهاوجلا" بحاص مهو و «باتكلا اذه يف ًاريثك هنم ٌتلقنو هيلع تعلطادقو

 .«ملعأ هللاو ٌنظ ايك رمألا سيلو ؛ةدح ىلع امهنم ًالك ركذو «نيلجرل
 نم ةفينح ىبأ مامإلا ىلع ءانثلا يف بنطأ نم ضعب ركذ نايب يف :لصف ١/ ۲٤١ :"یربکلا نازيملا" (۱)

 .خلا ةمئألا نيب

 .فرصتب ءةمدقملا ء۸٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (؟)

 «-هللا همحر -- يلباسلا ةمئألا فيس نع هدلاو نع ًالقن ۳١۲-۳۳ /۱ :"مظعألا مامإلا ديناسم عماج" (۳)

 درفت ىتلا هلئاضفو هبقانم نم عباسلا عونلا ءًاعامجإ اهب درفت يتلا هلئاضف نم حبش ركذ يف لوألا بابلا

 .(خلإ دحأ اهيف هكراشي ملو اهب
 و 'ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" يف امل قفاوملا وه هانتبثأ امو .فيرحت هلعلو ««بعللا» خسنلا يف (4)

 .يمزراوخلل "ديناسملا عماج"
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 ام ريغ ىلع ليلدلا هجو ٍةلأسم يف مكل رهظ يأ 4 ٌليلد مكل هّجوت نإ :هلوق# 3

 . "زو" لوق

 ثلث وحن يف نيبحاصلا نم ةفلاخملا لصحف «كلذك ناكو هب اولوقف :هلوق ]٤۹[

 ."ط" مامإلا لوق ىلع دامتعالا يف رثكألا نكلو «بهذملا

 ؛هلاوقأ نع جراح ٌلوق مهنم ٍدحأل سيلف يأ «هنع ةياورب ذخأي ّلك ناكف :هلوق# [4:0]

 ايأ هيف تفلاخ اًلوق تلق ام :فسوي وبأ لاق تايانجلا باتك نم "7"ةّيجلاولولا" يف لاق اذلو

 هلاق دق اَّلِإ ءيش يف ةفينح ابأ تفلاخ ام :لاق هنأ رفز نع ىورو .هلاق ناك دق اًلوق الإ ةفينح

 ٍداهتجا نع اولاق ام اولاق لب «فالخلا قيرط اوكلس ام مهثأ ىلإ ٌةراشإ اذهف «هنع عجر ّمث

 لوقب ذخأ اذإو :”ّمدقلا يواحلا" رخآ يفو .ها .ةفينح وبأ مهذاتسأ هلاق امل اًعابتا يأرو

 ن ایا مج نع یوو و هج نا درو ا بوک ا ا عي مهنه راو

 انتياور وهو الإ اًلوق لأسم يف انلق ام :اولاق مهنأ "نسحلاو رفزو ٍدّمحمو فسوي يبأك رابكلا
 هل الإ ٌبهذم الو ٌباوج هقفلا يف اَذِإ ققحتي ملف اًظالغ اًناهبأ هيلع اومسقأو «ةفينح يبأ نع

 نع دهتجملا عجر اذإ :تلق نإف .ها .ةقفاوملل زاجملا قيرطب الإ هريغ ىلإ بسن امو «ناك امفيك

 هنع ٌعوجرم وهف ةياوّرلا رهاظ نع جرخ ام نب "”رحبلا ءاضق يف حّرص لب «هل الوق قبي مل لوق

 .ةمدقملا ء۸ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" )١(

 .ةمدقملا 448/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (؟)

 صاصقلا نع وفعلا و حلصلا زوجي اهيف يناثلا لصفلا «تايدلا باتك ء١١ ١/ :"ةيجلاولولا ىواتفلا" (۳)

 .هرخآ ىلإ سفنلا نود اميفو سفنلا يف

 نع تاياورلا تفلتخا اذإ :لصف «ةريخلا باتك ٥٦۳ /7 :يفنحلا هقفلا عورف يف "يسدقلا ىواحلا" (5)

 نب دمحأ :ليقو- ديعس نب دومحم نب دمحأ نيدلا لامج يضاقلل وهو «خلا ةلئسم يف ةفينح يبأ مامإلا

 :"نونظلا فشك") .(ه0947 :ت) يفنحلا ءيونزغلا ءيِساَقلا حون نب -ديعس نب دومحم نب دمحم
 0179/7 :"يبرعلا بدألا خيرات" ١

 باحصأ دحأ «قارعلا هيقف ءراصنألا ىلوم ء(ه١7٠ 4 :ت) يؤلؤللا يفوكلا دايز نب نسحلا يلع وبأ (0)

 حاتفم" 2176 :ص :"يرَميَّصلا رابخأ" ۲۷٠ /۸ :"دادغب خيرات") .-هللا مهمحر-ةفنيح يبأ مامإلا

 .(09 /" :"ةينّشلا تاقبطلا" ءالاث١ /” :"ةداعسلا

 .راصتخاب «نيدهتجملا نم ءاش نم ديلقت زوجي :لصف ؛ءءاضقلا باتك ع4 04 /5 :"قئارلا رحبلا" 0



 نا

 زوجي ال دهتجملا هنع عجر ام َّنأ "”حيشوتلا نع "'هيفو .ها ."'هل اَلوق سيل هنع عوجرملا َّنأو

 مهاوقأ تراص ٍئنيحف هبهذم سيل هيف هل نيفلاخت هباحصأ هلاق اف كلذك ناك اذإف ءهب ذخألا

 ال ٌيفنح انبهذم نإ لوقن اذلو «هريغ بهذم نود هبهذم ديلقت انمزتلا نأ عم ءممل بهاذم

 .هوحنو ّيفسوي

 هيلع اهنم مه هجّني اهب هلاوقأ نم اوذخأي نأب هباحصأ رمأ ال مامإلا ْنأِب باجي دق :تلق

 نم هنع اًعوجرم نكي ملف ءمهل "اهسّسأ يتلا هدعاوق ىلع هئانتبال هل اًلوق هولاق ام راص ليلّدلا

 .اًضيأ هبهذم نم نوكيف ءهجو ّلك

 يبهذم وهف ثيدحلا ٌحص اذإ :لاق هنأ مامإلا نع حص بلطم

 نبال ةيادهلا حرش نع ”هابشألا ىلع هحرش لَّوأ يف ّيريب ةمالعلا هلقن ام اذه ريظنو

 «ثيدحلاب لمع بهذملا فالخ ىلع ناكو ثيدحلا حص اذإ :هّضنو ”ةتحشلا

 هنأ هنع حص دقف «هب لمعلاب اًيفنح هنوک نع هدّلقم جرج الو هبهذم كلذ نوكيو

 نم هريغو ةفينح يبأ نع ")بلا دبع نبا كلذ ىكح دقو .يبهذم وهف ثيدحلا ص اذإ :لاق

 )١( :"ىف") .(ةطوطخت) ةرونملا ةئيدملا ةخسن -"" نم طقاس «هل ًالوق سيل» ىلإ «حرص لب» نم" 77١/١
 (ةمدقملا

 .ةراهطلا باتك ء7 ١/ 4٠ :"قئارلا رحبلا" يف :يأ (؟)

 :ت) يدنملا يوتزغلا نيدلا جارس دمحأ نب قاحسإ نب رمع صفح يبأل "ةيادهلا حرش يف حيشوتلا" (۳)

 .هيلع رثعن مل 73١74(. /7 :"نونظلا فشك" :47 /0 :"مالعألا") .(هالالا“

 .(ةمدقملا ١/ 37١ :"ف" .(اهفلأ) ""يف (5)
 .ةمدقملا ء۳٠ ١/ :"رئاصبلا يوذ ةدمع" (0)

 لضفلا يبأل ءسماخلا لصفلا «ةمدقملا بب /7 :ق «"ةيادملا ريرقت ريرحت يف ةياهنلا ةياهبغ" :ىمسملا )١(

 نبا"ب فورعملا ؛يفنحلا «يبّلحلا ؛يفقثلا نيدلا بحم ءدومحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم
 .(هم87 :ت) ينانيِغرلا نيدلا ناهربل "ةيادهلا" ىلع حرش يهو (ه١۸۹ :ت) "ريغصلا ةتحشلا
 رتف مث «لقأ وأ تادلجم سمخ يف لسغلا لصف رخآ ىلإ هنم بتك» :هيفو ۲۹١ /۹ :"عماللا ءوضلا")

 .(588/9 :"نيفلؤملا مجعم"' ء۲۰۳۲ /۲ :"نوتظلا فشک'" ۲ ۲ :"علاطلا ردبلا" ؟هنع همزع

 ةفينح يبأ ركذ :ثلاثلا ءزجلا ۲٠١-۲۹۷ :ص :"ءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف يف ءاقتنإلا" :يف (۷)



foo 

 ناك نل كلذ نأ ىفخي الو .ةعبرألا ةّمئألا نع ينارعشلا مامإلا اًضيأ هلقنو .ها ."'ةّمئألا

 ليلدلا يف بهذملا لهأ رظن اذإف ءاهخوسنم نم اهمكحم ةفرعمو صوصتلا يف رظنلل الهأ
 ملع ول هنآ كش ال ذإ ءبهذملا بحاص نذإب اًرداص هنوكل بهذملا ىلإ هتبسن ص .هب اولمعو

 خياشملا ضعب ىلع "'ماملا نبا قّقحملا در اذلو ؛ىوقألا ليلّدلا عبّتاو هنع عجر هليلد فعض

 .“هليلد فعضل الإ مامإلا لوق نع لدعي ال هّنأب نيمامإلا لوقب اوتفأ

 هيلا ثتاك َرككأ ”فاليبخالا ناك اَمْهَمَف ةَمْحَرلا راثآ ْنِم فالِتخحالا ّنأب معَ

 َقْفُي ٍةَرِهاَظلا ٍتاياَوَرلا يف اَباَحْصَأ ِهْيََع َققَتا اَم َّنَأ يِفُمْلا ْمْسَر :اوُلاَق اَمِل َرَفْؤَأ
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 4, و ل را
 .هيف !وفلتخا اميف فلتخاو .اًعطق هب

 انيلإ يهتنا ام ركذ باب 2١148 :ص و «هرابخأ و ةفينح يبأ لئاضف يف عماج باب ء_هللا همحر_ةصاخ

 .يح نب حلاص نب نسحلا هل مهليضفت و ةفينح يبأ ىلع ءاملعلا ءانث نم
 :ص «"ءاقتنالا") :رظنا .مساقلا يبأ خيشلا نع ًالقن هبهذم ربلا دبع نبا ركذ اك ؛يعفاشلا مامإلا وه

 .(خلإ كلذ يف بيغرتلا و نئسلا ظفح ىلع هثح يف باب ٦

 .خلا هباحصأ نعو عراشلا نع يأرلا مذ يف درو ام نايب يف لوصف ۲۰۰-۲۱۸ /۱ :"یربکلا نازیملا"

 :نيبحاصلا لوقب اوتفأ نيذلا خياشملا ضعب ىلع مايهلا نبا ققحملا اهم در يتلا ةلثمألا نم ٌةدع ركذن

 ىلع ىوتفلا راتخا نم خياشملا نموا :هترابعو ءءاشعلا ةالص تقو يف امهوقب ىتفأ نم ىلع هدر :اهنم

 :رظنا «خلا ...ًةياردالو ٌةياور هدعاستال و ءارفوقك -هللا همحر-ةفينح يبأ نع ءورمع نب دسأ ةياور

 .(تيقاوملا باب «ةالصلا باتك «77 4/١ :"ريدقلا حتف”)

 لعجف اذه ىلعو» :هترابعو «ةدجسلا يف فنألا وأ ةهبجلا ىلع راصتقالا مكح يف مهيلع هدر :اهنمو
 .«ةياردلا نم يوقلا الو ةياور هقفاوي مل امهوقل ةقفاوملا ىرخألا ةياورلا ىلع ىوتفلا نيرخأتملا ضعب

 .(ةالصلا ةفص باب ءةالصلا باتك ١/ ٠٠١ :"ريدقتلا حتف")

 فالح (مفوق ىلع ىوتفلا لعج نم لوقو) :هترابعو «قيرشتلا ريبكت تقو رخآ يف مهيلع هدر :اهنمو
 .(قيرشتلا تاريبكت يف لصف «ةالصلا باتك 8٠١« /؟ :"ريدقلا حتف") .«حيجرتلا ىضتقم

 يف فيرشلا ثيدحلا رثأ" ميقلا هفيلات يف هماوع دمحم حيشلا ثدحملا ةمالعلل اسيفن اثحب كانه رظنا

 .56_/31 :ص ؛مهنع هللا يضر "ءاهقفلا ةمئا فالتحا

 هللا هحر يواحطلا اهيلع بتك يتلا "رردلا" ةخسن- "و" يف تسيل «فالتخالا»" :روفرف روتكدلا لاق

 (ةمدقملا ء177/1 :"ف”) ."-ةعوبطملا هتيشاح



۳0٦ 

 هملع ليلد يأ :هنم ملع لوقلا اذهو يأ :اذهو هلوق نع رخآ ٌربخ «ملعو :هلوق# ]

 .بسانملا وهو «ريمضلاب هملعو خستلا ضعب يفو ."”ط" خلإ فالتخالا ّنأب

 .فالتخالا قلطم ال عورفلا يف نيدهتجملا نيب يأ ؟فالتخالا ّنأب :هلوق# 1

 «ةمحر يتم فالتخا» ثيدح يف بلطم

 لّوأ يف اك سانلل ةعسوت ىدهلا ةّمثأ فالتخا ّنِإف «ةمحّرلا راثآ نم :هلوق 1

 «ةمحر يتّمأ فالتخا» وهو «سانلا ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا ىلإ ريشي اذهو «ةيناخرتاتلا"

 ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع عطقنم ٍدنسب ©" تقهيبلا" هاور 7 :"ةنسحلا دصاقملا" يف لاق

(01) 

00 

0022 

(£) 

 .ةمدقملا ٤۸/١ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 ءالَعلا نب ملاع نيدلا ديرف مامإلل يهو ءفرصتب «ةمدقملا ۱۹١/١ :"ةيناخراتاتلا ىواتفلا"

 "يناهربلا طيحملا" لئاسم هفلؤم اهيف عمج (هال45 :ت) يفنحلا ءيولهدلا 0 «يراصنألا

 كلذلو ءمسي ملو ؛ناخراتات :مظعألا ناخلا هعمج ىلإ راشأو ؛"ةيريهظلا"و "ةيناخلا"و "ةريخذلا"و

 رطاوخلا ةهزن" ۲۹۸/١ :"نونظلا فشك") ."رفاسملا داز" وأ "رفسلا داز" هاس هنا :لیقو ءهب رهتشا

 ىلع قيقحتلا ةمدقم" ء179 /؟ :(مالعألا نم دنحلا خيرات يف نمي مالعإلا) "رظاونلاو عماسملا ةجيمو

 .(19-178 ١/ :يمساقلا دمحأ ريبش يتفملا خيشلل "ةيناخراتاتلا ىواتفلا

 ثيداحألا :لوألا بابلا ء٩1 :ص «"ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا

 -ريخلا يبأ وأ- هللا دبع يبأل يهو «فرصتب (۳۹) :مقرب «ةزمملا فرح «فرحألا بيترت بسحب

 .(ه۲٠۹ ؛:ت) يعفاشلا يرصملا يواخسلا نيدلا سمش ءركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم

 T/۸) :"عماللا ءوضلا" ۱۷۷۹ /۲ :"نونظلا فشك”)

 ثيدح نم )۱١۲( :مقرب «خلا ةباحصلا ليواقأ باب 177/١« :"ىربكلا نئسلا ىلإ لخدملا' يف

 هتك - سابع نبا نع «كاحضلا نع «ربيوج نع «ةميرك يبأ نب نايلس
 يف ءاج ام باي) :"ةياورلا لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا" يف يدادغيلا بيطخلا هجرخأ هجولا اذه نمو

 :"باطخلا روثأمب سودرفلا" يف يمليدلاو )22١١(. :مقرب «خلا ةباحصلل هلوسرو هللا ليدعت

 .(نيسلا فرح ء۳۹ /۲۲) :"هخيرات" يف ركاسع نباو ((5441/) :مقرب ؛ميملا فرح)

 نبا لاقو ««ثيدحلا كورتم» :ينطقرادلاو يئاسنلا هيف لاق .يخْلَبلا ديعس نبا وه ربيوجو
 «ميجلا باب الا“ :ص «يئاسنلل "نوكورتملاو ءافعضلا) :رظنا .يراخبلا هفعضو ؛6ءيشب سيلا :نيعم

 ةياور) "نيعم نبا خيرات ةعوسوم" «ميجلا فرح ء١١۷٠ :ص «ينطقرادلل "نوكورتملاو ءافعضلا"



 7 ةا/

 يف ٍدحأل رذع ال هب لمعلاف هللا باتك نم متيتوأ امهم» -ِةلك- هللا لوسر لاق :ظفلب - امهنع

 ْنِإ ءيباحصأ لاق ايف يم هنس نكت م ناف ةيضام ينم ٌةَئسف هللا باتك يف نكي مل نإف «هكرت

 حر مكل يباحصأ فالتخاو متيدتها هب متذخأ بأف «ءامّسلا يف موجتلا ةلزنمب يباحصأ
 لع النم" لاقو «ساتلل ةحر يتّمأ فالتخا» ظفلب ""رصتخملا" يف "بجاحلا" نبا هدروأو

 :ص «يراخبلل "ريغصلا ءافعضلا" ءةفوكلا لهآ :ثلاثلا ءزجلا ١/ ٠۹١ :(للعلاو خيراتلا يرودلا

 .(ميجلا باب ۱

 عمسي ملو سابع نبا قلي مل ءةقث ءريسفتلا يف ٌمامإ ءيناسارش-ا يلالهلا محازم نبا وه كاحضلاو

 نبال "لاجرلا ءافعض يف لماكلا" «داضلا باب ۲1۸ /۲ :يليقعلل "ريبكلا ءافعضلا") :رظنا .هنم

 ٠٠« /۲ :يزوجلا نبال "نوكورتملاو ءافعضلا" كاحضلا هّمسا نم ءداصلا فرح ١/ ۱٤۹ :يدع

 .(كاحضلا همسا نم ءداضلا فرح

 ربيوجو» :(ةزمملا فرح «لوألا بابلا «.54 :ص) :"ةنسحلا دصاقملا" يف يواخسلا لاقو

 .؟عطقنم سابع نبا نع كاحضلاو ءاّدج فيعض

 لؤسلا ىهتنم" باتك راصتخا وهو ؛"لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم" )١(
 لاج ‹«سٽوي نب رکي يبآ نب رمع نب نايثع ورمع يبأل اههالك "لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو

 :"نونظلا فشك" يف اذكه (ه145 :ت) يكلاملا ءيرصملا ءيِدْرُكلا "بجاحلا نبا"ب فورعملا نيدلا
 ةيغب'و 287/7 :نوحرف نبال "بهذملا ءايلع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا"و ١861(« /؟)

 .بتكلا نم كلذ ريغو 11١/4 :"مالعألا"و ء5"317 /؟ :"ةاعولا

 لوصولا ىهتنم" :فيلغتلا قرو ىلع لماكلا همسا اندجوف "ىهتنملا" نم نيتخسن انيأر نكلو

 /ه١٠٠٤٠ «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ةخسن) :رظنا ."لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو

 )م۸ /ها7؟5 رصم .ةداعسلا ةعبطم ةخسنو م6

 يه لب «بجاحلا نبا نم تسيل ةيمستلا هذه نأ نظلا بلاغ نأل ؛باوصلا وه اذه لعلو

 ةيملعلا بتكلا راد :ط «ةمدقملا 2" :ص) :"ىهتنملا" هباتك ةبطخ يف لاق ثيح ؛همالك نم ةطبنتسم

 يف لمألاو لوصولا ىهتنم" هانعمب اًمجرتم هتأشنأف ١... (رصمب ةداعسلا ةعبطم :ط :ةمدقملا ء7 :صو

 .«'لدجلاو لوصألا يملع

 :ص) :"ةيملعلا نوتملا ىلإ ليلدلا" يف مساق نب ميهاربإ نب زيزعلا ُدبع مسالا اذهب ركذ دقو
 .باوصلاب ملعأ هللاو .(ةيكلاملا نوتم :اًيناث ,سماخلا لصفلا «لوألا بابلا 7

 هركذ هنأ الإ ؛"لؤسلا ىهتتم" هلصأ يف الو "ىهتنملا رصتخم" يف هيلع رثعن ملف روكذملا لقنلا امأو

 «نولُجَعلاو ءينتفلاو ءقألطسقلا هعبتو ."بجاحلا نبا رصتخ" ىلإ اًيوسنم يواخسلا ظفاحلا
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 ف N و I يف "يم "«دقإلا" * صن هجا .( زا "ٌيطويسلا" نإ و اقلا

 000 47 ةيرعشألا ةلاسّرلا"

(1) 

00 

() 
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 :"ةيندللا بهاوملا" «ةزمهلا فرح ءلوألا بابلا ۷١ :ص «."ةئسحلا دصاقملا" :رظنا .مهريغو

 فاعل هتمأ لضف باب 4١« :ص ؛"تاعوضوم ا ةركذت" «يناثلا لصفلا «عبارلا دصقملا ۲ ١

 .(ةجعمل ا ءاخلا عم ةزمهلا :ةزمهلا فرح ء٤٠ ١/ :ءافخلا فشك" خلإ مهنيد ديدحتو

 «ةزمهلا فرح ٠١4. :ص (ىريكلا تاعوضوملا) "ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا" يف

 .(۱۷) مقرب

 .(۲۸۸) :مقرب :ةزمهلا فرح 7 4 ١/ :"ريذنلا ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا" يف

 «يسلبانلا دمحأ نب دواد نب ميهاربإ نب رصت نب ميهاربإ نب رصن حتفلا يبأل "ةّجَحَلا كرات ىلع ةّجملا"
 ء١۳ /۱۹ :"ءالبنلا مالعأ ريس" a1 /o :"يكبشلا تاقبط") .(ه٠49 :ت) يعفاشلا ؛يبسدقملا

 ۳۹٩/۰(. :"بهذلا تار" ۳۳ /۲۷ :"تايفولاب يفاولا"

 ةجحلا رصتخم" يف هدنس ركذ نودب سابع نبا نع ثيدحلا اذه اندجو اننأ الإ ؛باتكلا اذه ىلع رثعن مل

 فلسلا ةنس عبتا نم لضف باب «يناثلا مسقلا «لوألا ءزجلا 21844 :ص «"ةجحملا كرات ىلع

 ديئاسألا طاقسإب هرصتخا «"يبيِدقملا رصنل ةجحلا" باتك راصتخا وهو (17/5) :مقرب ؛ةباحصلاو

 ىلع تفقو ينإف» :هتمدقم يف هٌرِصِتُُم لاق امك ءاهاظم يف اهيلإ ةراشإلا عم تارركملا ضعب فذحو
 اهلغشب هديناسأ ظفح نع مما ت رعت دقو ؛يببدقملا رصن ريبكلا بطقلا يدّيسل "ةجحلا" باتك

 نيعباتلاو ةباحصلا نِم نم ىلع اًرصتقم ؛هديناسأ فذح يف يلاعت هللا ترختساف ءاهايندو اهتاوهشب

 .«ةدايز هيف نوكي نأ الإ ءاهنم رركملا فذحأو ءاهاور

 لك هب عفنو هب ىلاعت هللا ينعفن ؛:ةجحلا باتك راصتخا نم يل رَّسيت ام رخآ اذه» :باتكلا رخآ يف لاقو

 .هرصتخا نم ىلع رثعن ملو .«هب عفنلا دارأ نم
 ميهاربإ دمحم روتكدلل "ةجحملا كرات ىلع ةجحلا رصتخم ىلع قيقحتلا ةمدقم" :يف هلوطب مالكلا رظناو

 «يئاثلا بابلا ءةساردلا مسق «لوألا مسقلا «لوألا ءزجلا «147-1594 :ص «نوراه دمحم

 .(لوألا ثحبملا

 حاكن ميرحت"ب ةايسملا هتلاسر يف هدنسب سابع نبا نع ثيدحلا اذه ىيدقملا رصن خيشلا جرخأ دقو

 (584) :مقرب «ةعتملا حاكت ميرحت ىلع - لَك - هللا لوسر عامجإ ركذ باب ءال4 :ص) :"ةعتملا

 ظفاحلا اهبتك ةلاسر يهو «ٌةعدب مالكلا ملع نأ معز نم ىلع درلا ء١٠١٠ :ص «"ةيرعشألا ةلاسرلا"
 كيبِلَرُّْط ناطلسلا ةلود يف ءيرعشألا نسحلا يبأ مامإلا لئاضف نم ديمعلا خيشلا ىلإ يلا ركب يأ
 يرتفملا بذك نييبت" باک نی ةعوبام نمو ءيرذنكلا دب نی روم یا ةرازوو يقوجلسلا

 .(هدالا :ت) يقشمدلا ركاسع نبال "يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن اييف
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 ةع ھه ریغو ا مامإ "و "ني يضاقلا"و n) ل ا |" ناو «دنس ريغب

 هرمأ اهلف «ةديقعلا ثيبخ اًيضقار اًيلزتعم هريزو ناكو هاّيئس اًيفنح ناك ناطسلا نأ اهريرحت ببس ناكو
 ءايسأب ةيرعشألا مسا يفشتلاو يلستلل يردنكلا نرق ؛عَمُجْلا يف ربانملا ىلع ةعدتبملا نعلب ناطلسلا

 راصو «ةرعاشألا ةعامجو يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا ٌبس ىلإ ةعيرذ كلذ ذختاو «عدبلا بابرأ
 ةفئاطب ناعتساو :عماجلا ةباطخ نع مهزعو سيردتلاو ظعولا نع عنملاو ىذألاو ةناهإلاب مهدصقي

 اوذختاو ةيردقلا حئاضف مهبولق يف اوبرشأو «ةفينح يبأ بهذم نودلقي مهنأ اومعز نيذلا ةلزتعملا نم

 اًمومع يعفاشلا بهذمب ءارزإلا ناطلسلا ىلإ اوببحف ؛مهيلع اًجايس يفنحلا بهذملاب بهذمتلا

 .اًصوصخ ةيرعشألابو

 زاجحلاو ماشلاو ناسارخ لمشف ءاهررض لاطو قافآلا المق ءاهررش راط يتلا ةنتفلا يه هذهو

 .ةرعاشألا نع ىذألا عفرو ةرئاثلا ءافطإو ةئتفلا هذه نيكستل ةلاسرلا هذه يقهيَبلا بتكف ؛قارعلاو

 ءروباسين ةنيدمب تعقو يتلا ةنتفلا لاح حرش 749-44 /# :"يكبّشلا تاقبط") :ليصفتلل رظنا

 هبتك ام ۸1 :ص «ركاسع نبال "يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن ايف يرتفملا بذك نييبت"
 .(يرعشألا نسحلا يبأ لئاضف نم ديمعلا خيشلا ىلإ يقكيبلا

 (يِدْرِجْوٌرْدْخلا يقّهَبلا ىسوم نب هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركبوبأ وه "يقّهيَبلا"و
 (ه ٤0۸ :ت) يعفاشلا «يناسارخلا

 :ت) "ّيميلخلا"ب فورعملا «يعفاش يقف «يناجرجلا ميلح نب دمحم نب نسحلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ

 :"تايفولاب يفاولا" ۱۳۷ /۲ :"نايعألا تايفو" 7/4 :"يكبسلا تاقبط') .(ه ۳

 .(۱۷۸ /۱ :"ةبهش يضاق نبا تاقبط" ء/ ١

 :ت) "نيسح يضاق"ب فورعملا ءيعفاشلا هيقفلا ءيذوُرّورملا دعت نب دمحم نب نيسحلا يلع وبأ

 ءالا* ١/ :"تايفولاي يناولا" 205/4 :"يكبشلا تاقبط" :57 ١/ :"مالسإلا خيرات" .(ه7

 .(174 /؟ :"نايعألا تايفو"

 نع ًالقن «مهقرفتو ةالولا عايتجا باب «حاكنلا باتك ء17//161 :"بهذملا ةيارد يف بلطملا ةيابن" :يف
 ءالعلا فالتحا ,نماثلا بابلا :ةمامإلا باتك ٠٤١ :ص «'ملظلا ثايتلا يف ممألا ثايغ"و ؛يميلحلا

 نكر .دمحم نب فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع يلاعملا وبأ وه "نيمرحلا مامإ"و ءةعيرشلا عورف يف
 ةفشاذش :'مالسإلا خيرات") .(ه ٤۷۸ :ت) يعفاشلا «ينيوخجلا "نيمرحلا مامإ" ب بقلملا ؛نيدلا

 .(؟ 66/١ :"ةيهش ةبهش يضاق نبا تاقبط" 1١7/19« :"تايفولاب يناولا" ۰ ٥ :"يكبشلا تاقبط"

 لقت اک رازبلاو ؛مزح نياك - ةمئألا نم ٌةيثك معزو «هنع ٌلاؤسلا ردك دق ثيدحلا اذه نأ ىفخي ال امب
 يف ماكحإلا") :رظنا .هل لصأ ال هنأ -مهريغو قلما نباو ؛يكبّشلا نيدلا جاتو رجح نبا هنع
 ء۳۱۸۹ ٩/ :"ریبلا صیخلتلا" نورشعلاو سماخلا بابلا :54 /5 :مزح نبال "ماكحألا لوصأ
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 «لوألا بابلا «عبارلا باتكلا ء18 /7 :"جاهنملا حرش يف جاهبإلا" ءءاضقلا بدأ باب ءءاضقلا باتك

 :ثيدح «الا :ص ؛(يواضيبلل لوصألا جاهنم جيرخت) "جاهنملا ثيداحأ ىلإ جاتحملا ةركذت"

 .("ةمحر يتمأ فالتخخا"

 «حيحص دنس ىلع هل فقأ ملو ؛نيثدحملا دنع اًقورعم سيل ثيدحلا اذه» :يكْبّسلا يقتلا لاقو
 :لاق ّدحأ نوكي نأب ؛سانلا مالك نم نوكي نأ الإ ًالصأ هل نظأ الو «عوضوم الو «فیعض الو

 .«ةوبنلا مالك نم هلعجو ءاّعيدح هّئظو «سانلا ضعب هذخأف ."ةمحر يتمأ فالتخا'
 ءاضق) .ةنسلاو نآرقلاب هيلع لدتساو «(هل لصأ ال ثيدحلا اذه نأ دقتعأ تلز امو» :لاق مث

 .(ةرشع ةعباسلا ةلأسملا ؛يناثلا مسقلا ء۲ ٠۳ :ص ء"بلح ةلثسأ يف برألا

 .مهدنع ًالصآ هل نأب اورعشأو ءةمئألا نم ٌريثك هجرخأ امك ٌدنسو لص هل لب :لوقن نكلو
 :نالجر ثيدحلا اذه ىلع ضرتعا» :لاقو «"يراخبلا ىلع هحرش" يف هجرخأ دقف .يباطخلا :مهنم

 ناكول" :اًعيمج الاقو ظحاجل ا رحب نب ورمعو ؛يلصوملا قاحسإ :امهو ءٌدحلم رخآلاو «ٌنجام امهدحأ

 رعشأو «مالكلا بنطأف ؛مالكلا اذه ٌدرب يباطخلا لغاشت مث ««"اًباذع قافتالا ناكل ٌةمحر فالتخالا
 ۲۲۱۰۰۲۱۸/۱ :"يراخبلا حیحص حرش يف ثیدحلا مالعآ") :يف همالك رظنا .هدنع ًالصأ هل نأب
 .(ملعلا ةباتك باب ؛نادغتسالا باتك

 هدنسأو ءاقيلعت "ةيرعشألا هتلاسر" يف يقّهَِبلا هركذ» :ثيدحلا اذه جيرخت دعب لاقف .يقارعلا :مهنمو
 :رظنا .«فيعض هدانسإو :"ةمحر مككل ياحصأ فالتخا" :ظفلي سابع نبا ثيدح نم "لخدملا" يف

 .(يناثلا بابلا ملعلا باتك 277 ١/ :"ءايحإلا ثيداحأ جيرخت")

 هاورو ءاًعوفرم "ةجحلا باتك" يف ييبدقملا رصن خيشلا هاور» :هجيرخت دعب لاقف .يشكرُرلا :مهنمو

 زيزعلا دبع نب رمع نعو ءهوحن ديعس نب ىبحي نعو «هلوق دمحم نب مساقلا نع " لخدملا" يف يقهيبلا
 .؛"ةصخر نكت مل اوفلتخي مل ول مهنأل ؛اوفلتخي مل دمحم باحصأ نأ ول ينّرس ام" :لوقي ناك هنأ

 «لوألا بابلا .54 :ص :(ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا) "ةروهشملا ثيداحألا يف ةروثنملا ىلآللا")

 .(نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 :ينالّقسَعلا رجح نبا هخيش نع ًالقن لاقو «ثيدحلا اذه ىلع ٌلّصفم مالك هلو ,يواخسلا :مهنمو

 دصاقملا") :رظنا .«"ةنسلألا ىلع ٌروهشم ثيدح" :ثيدحلا اذه ينعي هنإ انخيش طخب تأرق دق»

 .(ةزمهلا فرح «لوألا بابلا ءال 589-٠ :ص «"ةنسحلا

 هلوق دمحم نب مساقلا نع ديمح نب حلفأ نع نايفس ثيدح نم ميعنوبأو دعس نبا جرخأ دقو

 نبا تاقبط") .4--سانلا ءالؤحل وأ -سانلل ةمحر - 5 - هللا لوسر باحصأ فالتخا ناك» :ظفلب
 نم ةعامج ركذ ء1۹ /۷ :"ءايلوألا ةيلح" «نيعباتلا نم ةنيدملا لهأ نم ةيناثلا ةقبطلا «184 /1/ :"دعس

 .(يروثلا نايفس «نيعباتلا يعبات
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 ° زيزعلا دبع نب رمع نع "يطويشلا" لقنو .انيلإ لصت مل يتلا ظافحلا بتك ضعب يف جرح
 نكت مل اوفلتخي مل ول مهنأل ؛اوفلتخي مل -هلي- ٍدَممم باحصأ ْنأ ول ينّرس ام :لوقي ناك هنأ

 بتكن هللا دبع ابأ اي :سنأ نب كلامل لاق ””ديشّرلا نوراه" نأ "7”بيطنلا" جرخأو .ةصخر
 :لاق ءَةّمألا اهيلع لمحتل مالسإلا قافآ يف اهقّرفنو كلام مامإلا تافّلؤم ينعي بتكلا هذه

(1) 

00 

006 

(4) 

 هلوق ديعس نب ىبحي نع ثيللا نع ريكب نب ىبحي ثيدح نم يبهذلا ظفاحلا جرخأ اًضيأو

SSىلع اذه بيعي الق ءاذه مّرحيو ءاذه ُلّلحيف «نوفلتخي نوتفملا حرب امو «ةعسوت 00  
 .(ةعبارلا ةقبطلا 2179/١ :يبهذلل "ظافحلا ةركذت") .....

 :"هلضفو ملعلا نايب عماج") :يف ًالّصفم هّمالك رظناو ءاذه ىلع ِنَْباَب ربلا دبع نبا دقع دقو

 .(ءاملعلا فالتخا يف رظانلا مزلي ام نایب عماج باب ۰4۲۷-۸ ۲

 يف بهاوملا ليزج"و «(5) :مقرب ؛ةزمهلا فرح «4 4 :ص «"ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا" :يف

 ."موجنلاك يباحصأ" :ثيدح ىلع مالكلا ء1 7١-7 :ص ؛"بهاذملا فالتخا

 كلملاو ءحلاصلا ةفيلخلا ؛يشرقلا ءيومألا مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع صفح وبأ

 :"دعس نبا تاقبط") .(ه١١٠١ :ت) مهب هل اًهيبشت نيدشارلا ءافلخلا سماخ هل لاقيو «لداعلا

 "ءافلخلا خيرات" ٦۷٦/١١ :"ةياهنلاو ةيادبلا" ٠۲٠/٤١ :"ركاسع نبا خيرات" الا ل

 .(يزوجلا نبال "زيزعلا دبع نب رمع ةريس" ٤ :ص «يطويسلل

 "بهاذملا فالتخا يف بهاوملا ليزج") :يف يطويّشلا ظفاحلا هركذ اهك "كلام نع ةاورلا" :يف

 .('موجنلاك يباحصا" :ثيدح ىلع مالكلا «57 :ص «يطويسلل

 يلع نب دمحم نب (روصنملا) هللا دبع نب (يدهملا) دمحم نب (ديشرلا) نوراه--دمحم وبأ :لاقيوح رفعج وبأ

 خيرات" 4/1 :"هدغب خيرات") .(ه1917" :ت) ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ سماح «سابعلا نب هللا دبع نب

 .(407 :ص «يطويسلل "ءافلخلا خيرات" ۲۸١ /۹ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ۲۸٥ /۷۳ :" ر کاسع نبا

 :ضايع يضاقلل "كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت") :كلام مامإلا تافلؤم لوح ليصفتلل رظنا

 1١١8/1١- :نوحرف نبال "بهذملا جابيدلا" ا كلام فيلاتو ًاطوملا ركذ يف باب 4-۷۰ ٣/

 -۸۳ :ص «يطويسلل "كلام مامإلا بقانمب كلاملا نييزت" .هايإ هفيلاتو أطوملا ركذ يف باب ١

 ةيفيكو أطوملا لاح حرش يف لصف ۸۷-۰۱۱۹ :صو ءأطوملا ريغ هبتكو هتافنصم يف لصف ٤

 ل4٠ 707" :صو ءأطوملا "1١7-185 :ص ءرقدلا ينغلا دبعل "سنأ نب كلام مامإلا" «هفينصت

 :ص «يولع نب دمحم فيرشلا ديسلل "سنآ نب كلام ةرجهلا راد مامإ" كلام فيلات «ةقرفتم رومأ

 .(اطولا باتك ء۱۱۹-۱۹۲ :صو «هتابتاکم «سنآ نب كلام مامإلا ۱۱۲-۲
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 دنع حص ام عبتي لك ءةَمألا هذه ىلع ىلاعت هللا نم ٌةمحر ءايلعلا فالتحا نإ «نيئمؤملا ريمأ اي
 خيشل "سابلإلا ليزمو ءافلا فشك" يف هماتو «ىلاعت هللا ديري لکو ءیّده لع مهلکو
 .ّيحا رجلا ليعامسإ خيشلا انخياشم

 ("”."ط" ديزأ ماعنإلا يأ «رفوأ ةمحّرلا تناك :هلوق# [ 1

 قباَسلا ثيدحلا وهو ؛كلذ نأش يف ءاملعلا هاور امل يأ :ماّللاب «اولاق امل :هلوق# ]

 هلوق ةلمج نأ لمتحيو «كلذ ءايلعلا لاق اك يأ ْخاَسَنلا اهفّرح ٌةقّلعم فاك اّن لمتحيو «هريغو

 يف نف «نيححصملا نيلوقلاب ءاتفإلا يف رييختلا ىلع ليلعتلا ٌطحمو لوقلا لوقم يتفملا مسر

 (0."ط" ةعسوتو دحر كلذ

 يتفملا مسر بلطم
 هلوقو ءأدتبم وهو هب يتفي ام ىلع يتفملا ّلدت يتلا ةمالعلا يأ 4يتفملا مسر :هلوق# 73
 دهتجملا وه يتفلا نآ ىلع ”!نيّيلوصألا يأر ٌرقتسا دقو :”ريدقلا حتف" يف لاق .هربخ خلإ نأ

 فرح ؛55-574 ١/ :"سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا اًّرع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك" )١(

 يداه ادبع نب دمحم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ وه "يحاّرجلا ليعامسإ"و ؛ةمجعملا ءاخلا عم ةزمهلا ؛ةزمهلا

 ء١٠۳۲ ١/ :"مالعألا" ىه١/9 :"ررتلا كلس") .(ه1157١ :ت) يقشمدلا «ينولجععلا ,يجاّرجلا

 ١/ 57١(. :"نيفراعلا ةّيده" ۳۷۸ ١/ :"نيفلؤملا مجعم"

 .ةمدقملا ء۸٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۲)

 ةيشاح" رظنا .؟يبّلحلا كلذ ىلإ راشأ دقو» :لاق مث ءةمدقملا ٤۸/١ "ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 ,(ةمدقلا «ب /ه :ق) :"يبلحلا

 .ريسي فرصتب «يضاقلا بدأ باتك 79-778 مال :"ريدقلا حتف" (4)

 :رظنا .فانحألا نم مهريغو «ينازاتفتلا نيدلا دعسو ءيدنمسألا ءالعلاو .يشماللا ءانثلا وبأ :مهنم (0)

 يف هريغ ديلقت دهتجملل زوجي له :لصف ٠٠١ :ص «يثماللا ءانثلا يأل "هقفلا لوصأ يف باتك")
 اهعم يتلا ةفصلا يف باب «589 :ص «يدنمسألا ءالعلل "لوصألا يف رظنلا لذب" ءال مأ تايعرشلا
 .(سايقلا ؛7 41 /” :"حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش" «هريغ يتفيو هسفن يتفي نأ ناسنإلل زوجي

 .عفاوشلا نم مهريغو «يدمآلا نسحلاوبأو «يتيوجلا نيمرحلا مامإو «يناعْمَسلا رفظملا وبأ :مهنمو

 :"تاقرولا" «يتفتسملاو يتفملا يف لوقلا ء١١۳٠ ١/ :يناعمسلل "هقفلا لوصأ يف ةلدألا عطاوق") :رظنا
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 لوق ركذي نأ لثس اذإ هيلع بجاولاو ءتفمب سيلف دهتجملا لاوقأ ظفحي نمت دهتجملا ريغ اّمأف
 سيل نيدوجوملا ىوتف نم اننامز يف نوكي ام نأ فرعف ءةياكحلا هجو ىلع مامإلاك دهتجملا

 دحأ دهتجملا نع كلذل هلقن قيرطو .يتفتسملا هب طخأيل يتفملا مالك لقن وه لب «ىوتفب

 دمع بتك وحن يديألا هتلوادت يفورعم باتك نم هذخأي وأ «هيف دنس هل نوكي نأ امِإ :نيرمأ

 .")"ط" ىهتنا هديل وأ رتاوتملا ربخلا ةلزنمب هّنأل ؛اهوحنو نسحلا نب

 ةياورلا رهاظ بتكو لئاسملا تاقبط يف بلطم
 !ٍتاقبط ثالث ىلع ةّيفنحلا انباحصأ لئاسم ْنأ ملعا «ةرهاظلا تاياوّرلا يف :هلوقط [47]

(1) 

(۲) 

 .(يناثلا بابلا :ةثلاثلا ةدعاقلا ٤/ ۲۷١ :"ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا" «يتفملا طورش ء۲۲ :ص

 نم مهريغو ءاّرفلا نب ىلعي وبأو :يلبنحلا نادمح نباو «يربكُعلا باهش نب نسحلا يلع وبأ :مهنمو
 يتفملاو ىوتفلا ةفص" «عبارلا لصفلا ءالا' :ص ؛"هقفلا لوصأ يف يربكعلا ةلاسر") :رظنا .ةلبانحلا

 لوصأ يف ةدعلا" هب قلعتي امو هبادآو هماكحأو هطورشو يتفملا ةفص باب ء١٠ :ص «"يتفتسملاو

 .(يتفملا ةفص داهتجالا باب ء١۹١١ ١/ :"هقفلا

 ءايلعلا نم مهريغو ءيبطاشلا قاحسإ وبأو «يكلاملا دشر نبا ديلولا وبأو «يجابلا ديلولا وبأ مهنمو

 مكح باب ء۲۸ :ص «"لیلدلا ینعم يف ةزاجولاو لوصألا ةفرعم يف ةراشإلا") :رظنا .ةيكلاملا

 ءزجلا يف لوقلا ۱۳۸ :ص «"هقفلا لوصأ يف يرورضلا" ءدهتجملا ةفص :لصف ءلالا باحصتسا

 «يناثلا فرطلا ءداهتجالا باتك :سماخلا مسقلا ١/ ٠٠٠ :"تاقفاوملا" لوألا لصفلا «عبارلا

 .(ىلوألا ةلأسملا

 .ريغتب ,ةمدقملا ء۹٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 «ماسقأ ةدع ىلإ ةيفنحلا بتكلا لئاسم اومسق دق يفنحلا بهذملا ءالع يرخأتم ضعب نأ ملعا

 :يلي ايف اهصيخلتو «مهتأميسقت تددعت دقو «تاقبطلاب ماسقألا هذه ةيمست ىلع اوحلطصاو

 «يفنحلا بهذملا ءايلع نم ٌددع هركذ دقو ءماسقأ ةثالث ىلع وهو ءروهشملا وهو :لوألا ميسقتلا

 هذه ىلع رثعن مل «"لئاسملا تاقبط يف ةلاسر" يف اذه ىلع ملكت نم مدقأ نم وه يئانحلا نبا لعلو
 ةبيتك ب ١١١/ - ب 11١/ :لق/١1) :"رايخألا مالعأ بئاتك" يف يوفكلا هرصاعمو «ةلاسرلا

 ةلملا رابخأ بكاوكو ةيفنحلا ةمئألا مالعأ بئاتك «نيقيلا لهأو بهذملا باحصأو نيدهتجملا ةمئألا

 -47 /1) :"ةيِّسلا تاقبطلا' يف يئانحلا نبا مالك صن يميمتلا لقن دقو (ىلوألا ةبيتكلا خلا ةيفنحلا

 :"نونظلا فشك" يف ةفيلخ يجاح مث (ةيفنحلا لئاسم تاقبط يف ةمهم دئاوف ءةمدقملا ء١
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 :اهتمظنو ةصخلم ('”!اًقباس اهيلإ ترشآ
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 قفز

 نع ٌةّيورم لئاسم يهو «"اًضيأ ةياوّرلا رهاظ ىّمستو ءلوصألا لئاسم :ىلوألا

 -1/۷ :ق) :"دراوشلا لئاسملا لاقعو دئاوفلا طمس" يف يوّمحلا مث (ءاغفلا باب . ۲۸۳-۱۲۸۱ /۲)

 :"رئاصبلا يوذ ةدمع" يف هداز يريبو (باحصألا بتك لئاسم تاقبط نايبب بابحألا فاحتا «ب /۷

 - ب /۲۷ :ق /۱) :"ماكحلا ررد حرش يف ماكحإلا" «يئانحلا نبا نع ًالقن (ةمدقملا 20-417 /1)
 .-هللا همحر نيدياع نيا لقن نيريخألا نعو (ةمدقملا «لوألا ءزجلا ۸
 ديجلا دقع" هباتك يف هركذ دقو ؛ماسقأ ةعبرأ ىلع وهو ؛يولهدلا هللا يلو هاشلا ميسقت :ياثلا ميسقتلا

 خلا ةعبرألا بهاذملا هذهب لخألا يف سانلا فالتخا باب 57 :ص) :"ديلقتلاو داهتجالا ماكحأ يف

 .(بهذملا يف دهتجملا يف لصف

 ريبكلا عقانلا" يف هركذ ,ماسقأ ةسمخ ىلع وهو ؛يونكللا يحلا دبع ةمالعلا ميسقت :ثلاثلا ميسقتلا

 .(لوألا لصفلا ءةمدقملا ۲۲-۲۳ :ص) :"ريغصلا عماجلا حرش

 ءردصملا رابتعاب لئاسملا ميسقت :نارخآ ناهيسقت بيقنلا نيدلا ريصن دمحم نب دمحأ ركذ دقو

 .اًمسق نيرشعو ةثالث ىلع وهو «يفنحلا بهذملا لئاسمل لماش ّيلقع ميسقتو «ماسقأ ةسمخ ىلع وهو
 «ينافلا ثحببملا «يناشلا لصفلا ءلوألا بابلا ١/ ۲١١-۲۱۷ :"يفنحلا بهذملا" :رظنا

 .(سماخلاو ءعبارلا بلطملا

 ."رداونلاو" :هلوق [7" 411 :مقرب «ةلوقملا يف

 ةياور وأ لوصألا لئاسم نيب قرفلا لوح مهتاجيرصتو يفنحلا بهذملا ءاملع ءارآ تفلتخا دق

 :يلي ايف اهصيخلت نكميو ءبهذملا رهاظ وأ ةياورلا رهاظ نيبو لوصألا
 - ةياورلا رهاظو -- لوصألا ةياور وأ - لوصألا لئاسم نأ ىلع ةيفنحلا ءاهقف نم نورثكألا :لوألا

 هذه يف ملكت نم لج مالک نم مهفي ام اذهو ءامهنيب قرف الو ءٍدحاو ّىنعمل نارّبعت -- بهذملا رهاظ وأ
 ةمئألا ةبيتك ب ١١١/ :ق ١/ :يوفكلل "رايخألا مالعأ بئاتك") :رظنا .ةيفنحلا ءاملعلا نم ةلأسملا

 ةيفنحلا ةلملا رابخأ بكاوكو ةيفنحلا ةمئالا مالعأ بئاتك «نيقيلا لهأو بهذملا باحصأو نيدهتجملا

 «ءافلا باب ء١۱۲۸ /۲و «ةزمهلا باب ۱۰۷ ١/ :ةفيلخ يجاحل "نوئظلا فشك" «ىلوألا ةبيتكلا خلا

 ةدمع" ءةيفنحلا لئاسم تاقبط يف ةمهم دئاوف ءةمدقملا ء١٤ ١/ :يزغلا يميمتلل "ةينسلا تاقبطلا"

 ىلإ ةحضاولا ةقيرطلا" ءةسماخلاو ةثلاثلا ةساردلا ؛ةمدقملا ۸۸/١ :و ١/ ٤١ :يونكلل "ةياعرلا

 ىّمستو ةيفنحلا دنع لوصألا لئاسم «يتفملا بدأ يف لصف ۲٤١ :ص ؛ةزمح نبال "ةحجارلا ةنيبلا

 .(ةياورلا رهاظ

 رهاظو لوصألا لئاسم نيب قرفلا نم "ةيادحلا ىلع هحرش" يف اشاب لايك نبا هيلإ بهذ ام :يباثلا
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 "دايز نب نسحلا"و "رفز" مهب قحليو ءٌدِّمحمو فسوي وبأو ةفيثح وبأ مهو «بهذملا باحصأ
 ةثالثلا لوق نوكي نأ ةياوٌّرلا رهاظ يف عئاّشلا بلاغلا ّنكل «مامإلا نع ذخأ نمت ")امهريغو

 ريغّصلا ريّسلاو ريغّصلا عماجلاو تادايّزلاو طوسبملا "ةّتَسلا دمحم بتك ةياوّرلا رهاظ بتكو

000 
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 نب دمحمو فسوي يأو ةفينح يبأ نع يوُر ام لوصألا لئاسم نأ همالك نم رهظي يذلاو «ةياورلا

 اهب ىتفأو «ةحيحص ةياورب بهذملا ةمثأ نع تبث ام ةياورلا رهاظو «ةروهشملا ةتسلا بتكلا يف نسحلا

 نوكت دق هريغو ءدايز نب نسحلا هاور امو رداونلا ةياور نأ اذه نم جتنتساو ءمهدعب نودهتجملا

 نأب - هللا همحر - نيدباع نبا هيلع در كلذلو ؛اشاب لايك نبا هب درفنا دق يأرلا اذهو «ةياورلا رهاظ

 نأ نكميف ؛نسحلا نب دمحمل ةتسلا بتكلا يف اهنوك يفاني ال دايز نب نسحلا نع ةيورم ةياورلا نوك
 .ةهجلا هذه نم ةياورلا رهاظ ةياورلا تيمس نوكت
 ةسداسلا ةحودلا «ءلوألا فرطلا ء7الال /؟) :"ةداعسلا حاتفم" يف هداز ىربك شاط هركذ ام :ثلاثلا

 "ريبكلا عماجلا"و "ريغصلا عماجلا" يف لئاسم نم درو ام ىلع نوقلطي ءاهقفلا نأ نم (ةعباسلا ةبعشلا

 ريسلا"و "ريغصلا عماجلا“ يف اهنم درو امو ءلوصألا ةياور دمحم مامإلل "طوسبملا"و "تادايزلا"و

 لك نع ربعي ىتح ءامهنيب قرفلا هجو ركذي مل وهو «ةياورلا ٌروهشمو ةياورلا ٌرهاظ "طوسبملا"و "ريبكلا
 .امهنيب قرف ال هنأ رهاظلاو ءهبساني اهب

 رهاظ نيب قرف ال هنأو ءروهشملا وه لوألا يأرلا نأ زجوملا ضرعلا اذه نم ملعن نحنو

 ملعأ هللاو .ءاهقفلا تاقالطإ بلاغ يف لوصألا ةيارو لوصألا لئاسمو بهذملا رهاظو ةياورلا

 8٠١- :ص :"يتفملا مسر دوقع حرش) :يف ًالّصفم تاحالطصالا هذه لوح مالكلا رظناو .باوصلاب
 -1117 :ص ءينايثعلا يقت خيشلل "هبادآو ءاتفإلا لوصأ" «تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا لئاسم ۴۳

 «لوألا بابلا "55-751 ١/ :بيقتلا دمحأل "يفتحلا بهذملا" «ةيفنحلا لئاسم تاقبط 6

 .(ةعباسلا ةلأسملا «لوألا عرفلا «يناثلا بلطملا :ثلاثلا ثحبملا ؛عيارلا لصفلا

 ام ركذ 147-17" :ص ءماوعلا يبأ نبال "ةفينح يبأ لئاضف) :ًالّضفم ةفيئح يبأ مامإلا ةذمالتل رظنا

 :"لايكلا بيذهت" .هقفلاو ثيدحلا ةفينح يبأ نع اوذخأ نيذلا نيثدحملاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم انيلإ ىهتنا

 ركذ ۲۹۸-۲٤٥ /۲ :"يردركلل يزازبلا بقانم" نابعنلا همسا نم «نونلا باب ۲۲-۲۰ ۹

 بابلا ۱۱۵-۱٠۰ :ص "ناه ا دوقع' ءاّدلب ادلب اًبرغو اًقرش هقفلاو ثيدحلا هنع ىور نم هتذمالت

 .(ةفينح يأ مامإلا نع اوور نيذلا ءايسأ ء١١٠-757 :ص :"ةفيحصلا ضييبت" «سماخلا

 ام روهشملاف :افوصأو ةياورلا رهاظ نم اهعيمجب ةتسلا بتكلا دادعإ يف ءاملعلا لاوقأ تفلتخا دق

 :اهنم هيمسقب ريسلا دعي مل مهضعبو ءريغصلا ريسلا اهنم دعي مل مهضعب نكلو ؟نيدباع نبا هركذ
 باب «تاراجإلا باتك ء١٠٠٠ /۹) :(ريدقلا حتف ةلمكت) "راكفألا جئاتن" يف هداز يضاق لاق



 ضف

 تاياورب دمحم نع تيور اهّثأل ؛ةياوّرلا رهاظب تيّمس امّْنإو «ريبكلا ريسلاو ءريبكلا عماجلاو

 ."هنع ةروهشم وأ ةرتاوتم اّمإ هنع ٌةتباث يهف «تاقّثلا

 بتكلا يف ال نكل نيروكذملا انباحصأ نع ةّيورملا يهو «رداوتلا لئاسم :ةيناثلا

 «تاّيقّرلاو تايناجرجلاو تاينوراملاو تايناسيكلاك ٍدَّمحمل رخأ بتك يف اّمِإ لب «ةروكذملا

 بتكلاك ةحيحص ٍةتباث ٍةرهاظ ٍتاياورب ٍدّمحم نع ورت مل اهتأل ؛ةياوّرلا رهاظ ريغ اهل ليق امّْنإو

 يلامألا بتك اهنمو هريغو ٍدايز نب نسحلل "دّرجملاك ٍدّمحم بتك ريغ بتك يف اًمإو «ىلوألا

 ريغب دارملاو ءهطوسبملاو «تادايزلاو ءنيعماجلا ةياور :ءاهقفلا دنع ةياورلا رهاظب دارلا» :(ةراجإلا

 ةياور» :هصن ايب 2175/1١ :"ةيادحلا حرش ةيانعلا" يف هلثمو «اهريغ ةياور :مهدنع ةياورلا رهاظ

 ...يلامألاو رداونلا ةياور :لوصألا ريغ ةياورو ءطوسبملاو ؛تادايزلاو «نيعماجلا ةياور :لوصألا

 .اهنم هيمسقب ريسلا دعي مل امهف .«خلا
 ءةسداسلا ةحودلا ءلوألا فرطلا ۲۳۷ /۲) :"ةداعسلا حاتفم" يف هداز یربک شاط لاقو

 «طوسبملا نمو «لصألاب طوسبملا نم ريبعتلا ءاهقفلا ةملك هيلع تقباطت اممو» :(ةعباسلا ةبعشلا

 ةياورلا رهاظب ريبكلا ريسلاو ءريغصلا عماجلاو ءطوسبملا نمو ءلوصألا ةياورب نيعماجلاو ؛تادايزلاو

 .«ةياورلا روهشمو
 رهاظو بهذملا رهاظ» (ءاظلا باب ء١۱۸4 :ص) :"تافيرعتلا" يف فيرشلا ديسلا لاقو

 رهاظ ريغي دارملاو «ريبكلا ريسلاو ءريغصلا عماجلاو «ريبكلا عماج لاو ءطوسبملا يف ام امهم دارملا :ةياورلا

 لوح ثحبلا ىظناو .اهنم ريغصلا ريسلا ادعي ملف .«خلا ..... تايناجرلا :ةياورلاو بهذملا

 ةساردلا «ةمدقملا 88/١--49. :يونكلل "ةياعرلا ةدمع") :يف ةتسلا بتكلا دادعإ يف فالتخالا

 بابلا ۲۹۸/۱ :يدشارلا نيدلا لايك دمحمل "ءاتفإلا جهانمو يتفملا مسر يف حابصملا" :ةسماخلا

 ۷۸ :ص «نيسح رهطأو نيسح رفظمل "يتفملا مسر دوقع حرش ىلع ٌةيشاح" ؛يناثلا لصفلا ءيناثلا

 .(ةياورلا رهاظ ىلع ىوتفلا
 «يرثوكلل "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس ين ينامألا غولب") :ًالّضفم ةتسلا بتكلا لوح رظنا )١(

 مامإلا" ء179/-116 :ص «"هبادآو ءاتفإلا لوصا" .هتافنصمو نسحلا نب دمحم بتك ٦۲-٦٦ :ص

 ١44-154 :ص ؛يقوسدلا دمحم روتكدلل "يمالسإلا هقفلا يف هرثأو ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 روتكدلل "يمالسإلا هقفلا ةغبان ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا" «هراثآ عبارلا لصفلا «يناثلا بابلا

 .(ةياورلا رهاظ بتك «سماخلا لصفلا ۹٤-٠١٤١ :ص «يودنلا دمحأ يلع

 ء١/۸٤ :هداز يريبل "هابشألا حرش" نع ةرابعلا هذه نيدباع نبا لقن دقو «رّرحملا» :خسنلا يق (۲)
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 نم هيلع ىلاعت هللا حتف اهب ملاعلا هلوقي ام وهو «ءالمإ عمج :يلامألاو .فسوي يبأ نع “"ةيورملا

 “ةعاهس نبا ةياورك ةدرفم ةياورب اّمإو «"7فلّسلا ةداع كلذ ناكو ةذمالتلا هبتكيو هبلق رهظ

 .ٍةلّيعم لئاسم يف “امه ريغو ('”روصنم نب ىلعملاو

(1) 

0 

02 

00 

(0) 

 ىمسملا "رردلا ىلع يِسنْبانلا ليعايسإ خيشلا حرش"و دايز نب نسحلل "درجملا" :هيفو «ةمدقملا
 ام باوصلاو :«دايز نب نسحلل "رّرحملا"» :هيفو (ةمدقملا لوألا ءزجلا أ /؟8-ق )١/ :"ماكحإلا"ب

 مساب اًياتك هل نأ هتمجرت رداصم يف ركُذ لب ؛"رّرحملا" مساب اًباتك دايز نب نسحلل دجن مل ذإ ؛هانتبثأ
 ."دّرجملا"

 يبأ باحصأ نم ءهيقفلا «يضاقلا «يفوكلا «يولؤللا دايز نب نسحلا يلع وبأ وه ”دايز نب نسحلا"و

 جات" 555 :ص ؛ميدنلا نبال "تسرهفلا") .ۇلۇللا عيب ىلإ ةبسن يلؤللاو ,(ها١٠٠ ٤ :ت) ةقينح

 ةريسب عاتمإلا" 659 :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا" «؛؟ 1 :"يئانخلا نبا تاقبط" « :ص “مجارتلا

 .(6-875ه :ص .يرثوكلل "عاجش نب دمحم هبحاصو دايز نب نسحلا نيمامؤإلا

 نب ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ مامإلل دلجم ةئم ثالث نم رثكأ يه :لاقي .هقفلا يف "يلامألا"

 ةفينح يبا مامإلا بحاص (كلذ ريغ :ليقو ها147 :ت) يدادغبلا ءيفوكلا ,يراصنألا بيبح

 :"نونظلا فشك") .هبهذم ىلع هقفلإ لوصأ يف بتكلا عضوو .هيهذم رس نم لوأو .هذيملتو

 ۲۲١(. :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ۱ ١

 ءةمدقملا ١/ ٤ :"ةينسلا تاقبطلا" «فلألا باب ء١١٠١ ١/ :"نونظلا فشك") :يلامألا دحل رظتا

 .(ةيفنحلا لئاسم تاقبط يف ةمهم دئاوف

 يبأ بحاص ءيفوكلا «يميمتلا رشب نب عيكو نب لاله نب هللا ديبع نب ةعامس نب دمحم هللا دبع وبأ
 :"لايكلا بيذبت" ۰۳۹۸/۳ :"دادغب خیرات') .(ه۲۳۳ :ت) دادغب يضاق ءدمحمو فسوي

 دبع نب ةعايس نب دمع هيفو ء١١1۷ :ص :"ةيهبلا دئاوفلا" ء158 /“ :"ةيضملا رهاوجلا" ٥

 ,(«هللا

 فسوي يبأ باحصأ نم .دادغب ليزن «يفنحلا «يزاّرلا روصنم نب يلعملا -ىيحي وبأ :ليقو- ىلعي وبأ

 :"لامكلا بيذبت" 7/ا/ /ه9 :"ركاسع نبا خيرات" 2557/١6 :"دادغب خيرات) .(ها١١11 :ت) دمحمو

 .(ب /۱۳۹ ق ١/ :"رایخألا مالعآ بئاتک" ۸

 :سق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" :رظنا .يزارلا هللا ديبع نب ماشهو «يزورملا متسر نب ميهاربإ :مهنم

 «"قحلا ةروظان" ؛ىلوألا ةبيتكلا ءخلإ ةيفنحلا ةلملا رابخأ بكاوكو ةيفنحلا ةمئألا مالعأ بئاتك ءأ/

 لصقلا «يناثلا بابلا ١/ ١ :"حابصملا" «تاياورلا لاوحأ ليصفت «يناثلا بلطملا ء175 :ص

 يف .نناثلا
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 اودجي لو اهنع اولثس ال نورأتملا نودهتجملا اهطبنتسا لئاسم يهو «تاعقاولا :ةثلاثلا

 «نوريثك مهو ءاّرج ٌملهو ءاههباحصأ باحصأو ٍدمححو فسوي يبأ باحصأ مهو «ةياور اهيف

 ناميلس يبأو ةعاس نب دّمحمو "'هتسر نباو ""فسوي نب ماصع لثم اههباحصأ نمف

 ؟”لتاقم نب دّمحمو "ةملس نب دّمحم لثم مهدعب نمو ؛ٌيراخبلا صفح يبأو 0
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 ءمتسر نبا رداونو ؛ةعامس نبا رداونو ءماشه رداون :يهو ءعست رداوتلاو» :ةفيلخ. يجاح لاقو

 ءرصن يبأ رداونو ءيِحْلَبلا عاجش نبا رداونو ءرشب رداونو «ىلعملا رداونو ءديشر نب دواد رداونو
 .(ءافلا باب ء1787 /7 :"نونظلا فشك") :رظنا .«ناميلس يبأ رداونو

 :ت) فسوي نب ميهاربإ وخأ «يفنحلا يحْلَبلا ةمادق نب نوميم نب فسوي نب ماصع ةمصع وبأ

 ق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ٠۲۷/۲ :"ةيضملا رهاوجلا) .(ه١١11 :ليقو ه6

 ١15(. :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ء١۹٩٤ /۲ :"ةينجلا رايثألا هب 6١

 نسحلا نب دمحم مامإلا ذيملت (ه١٠۲ :ليقو ها١١ :ت) يَِوْرَملا متسر نب ميهاربإ ركب وبأ

 ١/ ۸١« :"ةيضملا رهاوجلا" :همحلال /؟ :"دادغب خيرات" .(ه١١11 :ليقو ه١١۲ :ت) .ينابيشلا

 .(175/7 :"نيفنصملا مجعم' 25760 ١/ :"ةينَّشلا تاقبطلا"

 صقل يذلا «هداز يريبل "رئاظتلاو هابشألا حرش" يف هلثمو ««يناجرُجلا ناييلس يآ :خسنلا عيمج يف

 .(ةمدقملا 59 /1) :"رئاصبلا يوذ ةدمع" :رظنا .ثحبلا اذه -هللإ همحر نيدباع نبا هنم

 كانه نأ الإ ؛مسالا اذهب هذيمالت نم اًدحأ دجن ملف «رداصملا يف انصحفت ذإ ؛هانتبثأ ام باوصلا نكلو

 دوقع ىلع هحرش" يف ثحبلا اذه -هللا هجر نيدباع نبا ركذ اًضيأو ؛"يناجزوجلا ناييلس يبأ" ركذ

 288 :ص «"يتفلا مسر دوقع حرش") :رظنا ."يناَجْروُجْلا ناهيلسوبأ" كانه روكذملاو «"يتفملا مسر

 .(تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا لئاسم

 فسوي يبأ بحاص «يفنح ا ّياَجْروُجلا نايلس نب ىسوم ناريلس وبأ وه "يناَجْزوُجلا ناميلس وبأ"و
 :"دادغب خيرات" «؟7١5 :ص "ةيهبلا دئاوفلا" د1۸ /۳ :"ةيضملا رهاوجلا") .(ه١١٠ دعب :ت) دمحمو

 .(۲۳ /۷ :"مالعألا" ٥

 نب داّدش ىلع هقفت «(ه۲۷۸ :ت) يفنحلا «يخلَبلا ءيناجزوجل ا «هيقفلا ةملس نب دمحم هللا دبع وبأ
 ىربك شاطل "ءاهقفلا تاقبط" ء۹۲٠ /۳ :"ةيضملا رهاوجلا") .يناجروُثْلا ناميلس يبأ ىلع مث ؛ميكح

 )۱ :"يئانحلا نبا تاقبط" ءب ١١١/ :ق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ۰٤۵ :ص «هداز

 «يدادغبلا مصاع نب ةملس نب لضفلا نب دمحم هنأ "راتحملا در"ل نيققحملا ضعب هل مجرتو
 :قيقحتب "راتحملا در ةيشاح) يف اك .ها" ٠8 ةنس ىفوتملا ...ةملس نب بيطلا يبأب رهتشاو «يعفاشلا

 .هانررح ام باوصلاو ءأطخ وهو (ةمدقملا ١/ ١١٤ :يبلح همعط ديجملا دبع

 ناسل") .(.ه1 48 :ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحم باحصأ نم «يزورملا ال ءيِزاّرلا لتاقم نب دمحم
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 بهذملا باحصأ اوفلاخي نأ مهل قفّتي دقو ."'مالس نب مساقلا رصتلا يبأو "'ىبحي نب ريصنو
 يأ هيقفلل لزاوتلا باتك انغلب اميف مهاوتف يف عمج باتك لّوأو ءمهل ترهظ بابسأو لئالدل

 O E OE OE وسلا اجلا دابا دا ا ااا «"يدنقرمسلا ثيللا
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 مالعأ بئاتك" ۳۷۲ /۳ :"ةيضملا رهاوجلا" ء۹٦ /4 :"بيذهتلا بيذبت" :218/7 :"نازيملا

 .(ا//٤١٠٠ ق /١:"رايخألا

 .(ه ۲۹۸ :ت) يناجزوجلا نايلس يبأ ىلع هقفت «يفنحلا «يخلَبلا ییجم نب -رصت :لیقو- ریصن
 :"ةينجلا رايثألا" ٠٠١/ :ق/١ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ٠٤٦/۳ :"ةيضملا رهاوجلا")

 .(771 :ص ۰" ةيهبلا دئاوفلا" ۲/ ۷١

 :ص «"يتفملا مسر دوقع ىلع هح رش" يف -هللا هحر- نیدباع نبا ركذ اذكهو ءخسنلا عيمج يف اذك

 نبا هنم ص يذلا هداز يريبل "هابشألا حرش" يف هلثمو ء(تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا لئاسم 6

 فشك" يف اذكهو :(ةمدقملا «494 ١/ :"رئاصبلا يوذ ةدمع") :رظنا .ثحبلا اذه -هللا همحر نيدباع
 ء۹٠ :ص) :يونكللا يحلا دبعل "ريبكلا عفانلا"و (ءافلا باب «17417 /1) :ةفيلخ يجاحل "نونظلا

 .(لوألا لصفلا ءةمدقملا

 فانحألا نيب دّجوُي الو رداصملا نم انيديأ نيب اهيف "مالس نب مساقلا رصنلا يبأ" ىلع رثعن مل نكلو
 نيب ٌفورعم وهو ."ماَلس نب دمحم رصن وبأ" باوصلا َّنإ :لاقي نأ نكميف ءروكذملا مسإلا اذهب ٌدحأ
 .نيروكذملا ءاهقفلا ءالؤه عم "ىواتفلا" يف ركذ هلو «فانحألا

 .ريبكلا صفح يأ نارقأ نم ء(ه7 +6 :ت) يفنحلا ءيِسْلَبلا مالس نب دمحم رصن وبأ مامإلا وهو

 باتكلا اذه نم ارهاب يف نيّروكذملا مالس نب رصنو ؛مالس نب دمحم َّنأ يثظ يف :ُتلق» :يشرقلا لاق
 :نولوقيف «همساب انباحصأ عب هركذي ٌةراتف هل ٌةدحاو ٌةمجرت عيمجلاو ءاذه مالس نب رصن وبأ :امه

 ةينكلا نيب نوعمجي ةراتو ؛مالس نب رصن وبأ :نولوقيف :هتينكب هنوركذي ٌةراتو ؛مالس نب دمحم
 نب رصن امأو «ناخ يضاق اذكه هركذي ام اًريثكو ءمالس نب دمحم رصن وبأ هيقفلا :نولوقيف ءمسالاو
 ««مالس نب رصن هنأ ناظلا نظف ؛مالس نب رصن بتكو "بألا" ةظفل طقسأ ؛بتاكلا نم ٌطلغف ماّلس
 مالعأ بئاتك" 4۲ ٤/ و ٠٤۰ ۱۷۱ /۳ :"ةيضملا رهاوجلا") :رظنا .يونكللاو يوفكلا هركذ اذكهو

 ٥۹۲(. /۲ :"ةينحلا راهثألا" .154 :صص «"ةيهبلا دئاوفلا" ءأ / :١59 ق ١/ :"رايخألا

 ةنس يفوت «يدادغبلا مالس نب مساقلا ديبع وبا هَّنِإ اولاقف «"راتحملا در"ل نيقّقحملا صعب انه مهوو
 وهو ؛(ةمدقملا 154 ١/ :يبلح همعط ديجملا دبع :قيقحتب "راتحملا در ةيشاح) :يف اك .ه54

 .هانتبثأ ام ٌباوّصلاو مهو

 مهنع ةياور الام انباحصأ ليواقأ نم اًتيشو :خئاشملا ليواقأ نم هيف عمج :عورفلا يف "لزاونلا باتك"



(00) 

 ا

 ردّصلل تاعقاولاو "”ّيفطاثلل تاعقاولاو "7”لزاونلا عومجم"ك رخأ اًبتك هدعب خياشملا عمج مث

 نب دمحأ نب دمحم نب رصن يدهلا مامإل وهو ءداهتجالا قيرط اهيف رظانلا ىلع لهسيل ؛باتكلا يف اًضيأ
 :"نونظلا فشك") .(كلذ ريغ :ليقو هالالا# :ت) يفنحلا «يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا ؛ميهاربإ

 مالعأ بئاتك" ۲۲۰ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ء۸۳ ٤/ و ؛2 5غ /* :"ةيضملا رهاوجلا" ۸ ۲

 .(/507: لق ١/ :"رايخألا

 ةدئاف

 وبأ اههدحأ :نانثإ يدتقرمسلا رصن ثيللا ابأ نأ :هلصاح ام يونكللاو ءيوفكلاو «يشرقلا ركذ

 مامإ"و "هيقفلا"ب تقل هانا نرل وه اا تا «يدنقرمسلا دمحم نب رصن ثيللا

 يذلا يناثلا نع ٌرخأتم لوألاو ."ظفاحلا"ب بقلي وهو «يدنقرمسلا رصن ثيللا وبأ امهيناثو "ىدا

 مالعأ بئاتك" ءماللا باب «ىنكلا باتك :487 /4 :"ةيضملا رهاوجلا") :رظنا .ه194 ةنس يفوت

 «ةيناثلا ةبيتكلا :نيقيلا لهأو بهذملا باحصأو نيدهتجملا ةمئألا ةبيتك ءب ١1748/ :لق ١/ :"رايخألا

 .(نونلا فرح «؟١71 :ص «"ةيهبلا دتاوفلا" «تاقرفتملا

 :"يدنقرمسلا ثيللا يبأ"ب دارملا يف نيثالثلاو ةيناثلا ةلأسملا يف بيقنلا نيدلا ريصن دمحم نب دمحأ لاقو

 مه :يفنحلا بهذملا ءاملع نم ٌةثالث نيتعمتجم ةبسنلاو ةينكلا هذهب فرع»
 .ها844 ةنس قوتملا راّيس ني رصن -أ

 ھ۲۹۳ و۳۷۳ يماع نیب قوتملا ءدمحم نب رصنو -ب

 .-هللا مهمحر- ه505؟ ةنس قوتملا هرمع نب دمحأو -ج

 .ريخألل اًبقل "دجملا"و «يناثلل اّبقل "هيقفلا"و «لّوألل اًبقل "ظفاحلا"ب مهنيب قرفيو

 همايقل ؟يناثلا :وه هقالطإ دنع "يدنقرمسلا ثيللا يبأ" ظفل هيلإ فرصني نأ يغبني يذلا مهرهشأو

 ءيش نع ثيدحلا دنع فرعنس ايك «ةيفنحلا ىدل لوبقلاو ة ةرهشلا تلق مق ينك نم ودع فيات

 «لوألا بابلا ۳۲۹/۱-٠۲۷ :"يفنحلا بهذملا") :رظنا .«-هللا ءاش نإ- تافّلؤملا باب يف امهنم

 .(لوألا عرفلا لوألا بلطملا ؛يناثلا ثحبملا ؛عبارلا لصفلا

 يآ یواتف" نم هيف عمج ٌفيطل ٌباتك وهو «ةيفنحلا عورف يف "تاعقاولاو ثداوحلاو لزاونلا عومجم"

 وهو ءكلذ ريغو «"ريبكلا صفح يبأ ىواتف"و ؛"لضف نب ركب يبأ ىواتف"و "يدنقرمسلا ثيللا
 .(ه۵ ٥١ دودح يف :ت) يفنحلا «-ينشكلا- يشكلا نومأم نب ىسيع نب ىسوم نب دمحأ مامإلل
 .(57 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ١٠١ < /۲ :"نونظلا فش" )

 :ت) يفنحلا «يرّبطلا «يفطانلا --ورمع- رمع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل .تادلجم يف "تاعقاولا" (؟)

 ۲۹۷/۱ :"ةيضملا رهاوحلا") .لزاونلاو تاعقاولا باحصأ دحأو رابكلا ءاهقفلا دحأ «(ه ٦

 ١١(. :ص :"ةيهبلا دئاوفلا" أ /؟11/ ق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ٦۳ /۲ :"يئانجلا نبا تاقبط"



 مو

 ناخ يضاق ىواتف يف امك ٍةرّيمتم ريغ ةطلتخم لئاسملا هذه نورخأتملا ركذ مث "اديهّشلا ردّصلل

 ركذ هّنإف «"7نيسخرشلا نيّدلا ّيضرل طيحملا باتك يف امك مهضعب زّيمو ءامهريغو "'ةصالخلاو

000 

 0م

 يأل "لزاونلا" نيب اهيف عمج ؛"يماسحلا تاعقاو" وأ :"ةيماسحلا تاعقاولا"ب ىّمستو "تاعقاولا"

 ."دنقرمس لهأ ىواتف"و ؛"لضفلا نب دمحم ركب بأ ىواتف" نم ذخأو «يفطانلا "تاعقاولا"و ءثيللا

 ردصلا"ب ريهشلا ءنيدلا ماسح ؛ةمئألا ناهرب ةزام نب رمع نب زيزعلا دبع نب رمع دمحم يبأل يهو
 :"رايخألا مالعأ بئاتك" ء1998/؟ :"نونظلا فشك") .(ه2175 :ت) يفنحلا ؛يراخبلا «"ديهشلا

 .( ١ :"مالعألا" ء١٠٠٠ /؟ :"ةيتجلا رايثألا هب / 584: ١/

 ةدئاف

 مكاحلا :مهنم ء'ديهشلا' مهنم ٍدحاو لكل ليقف ءاولتُق «ءاملعلا نم ةعامج "ديهشلا"ب رهتش
 .مهريغو «مارهب نب دمحأ نب رفعجو «ديهشلا رافصلاو ؛ديهشلا ردصلاو «ديهشلا ماسحلاو ؛ديهشلا

 :471 /1 :يناعْمَّسلل "باسنألا" ؛ةمجعملا نيشلا باب ؛باقلألا باتك 407“ /5 :"ةيضملا رهاوجلا")
 «نيشلا فرح 7 7//11 :ريثألا نبال "باسنألا بيذهت يف بابللا" ءءاهلاو نيشلا باب «نيشلا فرح

 .(ءاحلاو نيشلا باب

 «يراخبلا نيسحلا نب ديشرلا دبع نب دمحأ نب رهاط نيدلا راختتفإل "ىواتفلا ةصالخ"

 .( ه0 47 :ت) يفنحلا

 دمحم نب دمحم نيدلا يضرل وهو ؛"يوضرلا طيحملا"و "يسْحَرّتلا طيح" ب ىّمسُيو ؛"طيحملا باتك"
 تاقبط" ٠٠١۷ /۳ :"ةيضملا رهاوجلا") .(ه0 85 :ت) يفنحلا ءيِسْحَرَكلا مالسإلا ناهرب دمحم نب
 :"يئانحلا نبا تاقبط" 21558 :ص «"مجارتلا جات" ٠١4« :ص ؛هداز ىربك شاطل "ءاهقفلا

 ,( / ١

 مهُضعبف ءاريثك اًقالتخا "طيحملا" مساب تافّتصملا ددع نييعت يف نيمجرتملا ٌثارابع تفلتخا دقو
 «مسالا اذهب تافنصم ثالث هل َّنأ ىلإ اوبهذ مهضعبو «"طيحملا" مساب تافتصم ةعبرأ هل َّنأ اوٌركذ

 ديفيو ؛"يناهربلا طيحملا" وهو ءهزام نبا نيدلا ناهرب مامإلا فينصت اًدلجم نيعبرأ يف يتلا ةعيارلاو
 ةمالعلل ٌةسماخلاو ىِسْخَّرّتلا نيدلا يضر ةمالعلل اهنم ٌةعبرأ ءةسخ تاطيحملا نأ مهضعب ٌمالك
 ىلع قيقحتلا ةمدقم" ء18/8-141 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") :ليصفتلل رظنا .هزام نبا نيدلا ناهرب

 ١/ 97-1١1(. :دمحأ رون فرشأ ميعنل "يناهربلا طيحملا

 هانركذ امك "طيحملا" مساب ةثالث وأ تافنصم ةعبرأ فّئَص يِسْحَرّتلا َّنأ نم رهتشا ام اذهو :لوقن
 :ناتثا "طيحملا' َّنأ انه ٌقيقحتلاو حيحص ريغ ٌمالك اذه هاَقنآ

 يف هنإ» :مهوقب دوصتقملا وهو ءهزام نبا نيدلا ناهربل "يناهربلا طيحملا" وهو ءريبكلا لوألا

 : يِسَرّكلا نيدلا يضر ىلإ هئبسنف ءااَدلم نيعبرأ



¥ 

 ."0لعف ام معنو ىواتفلا مث رداونلا مث لوصألا لئاسم لَو

000 

 طيحملا' مجح عبر براقی همجحو < "يسخ * لا طيخحم" وأ ."يوضرلا طيحملا" :يناثلا

 .«تادّلجم رشع يف هنأ» :اوركذ يذلا وهو «"يناهربلا

 فالتخاب فلتخت اهددع َّنإف ؛ ؛مزال ديغ ةنّيعتم ِتادّلجمب ديدحتلا اذه نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 يف ةدوجوم ٌةطوطخم يهو ءتادّلجم عبرأ يف هنم قخسن ىلع انعلطا دقف ءاهريغو ؛قرولا عطقو ءطخلا

 ىه۳١١١ ةنس "ةينيطْنْطسَقلا"ب اهأشنأ يتلا ةسردملل يدنفآ هللا ضيف اهفقو ءايكرتب 'ةيْيِطْنَطسُم'
 كلذكو ۰ _193/5 :نايلكوريل "يبرعلا بدألا خيرات" يف ايك «نيدّلجم يف ىرخأ ٌةخسن هلو
 ةت اندنعو «تادلجم عبرأ يف هخسن ٌبلاغو «تادلج رشع ياوح يف خس هل "يناهربلا طيحملا"

 مولعلاو نآرقلا ةرادإ" نم اا نيرشعو ةسمخ يف اًيلاح عبط دقو «تادّلجم عسق يف هنم ةطخ

 .-هللا هظفحس- فرشأ مي ميعن :قيقحتب ه١ 417 4 ةنس «ناتسكاب ؛"ةيمالسإلا

 لوألا :هل نارخآ ناباتك ةقيقحلا يف امهف ؛"طّسوتم"و ؛"ريغص طيحم" نم يِسْحَرّسلا ىلإ اوبسن ام اّمأو

 اًضيأ وهو ؛"زيجولا" :يناثلاو .فّلؤملا طخب لوبناتساب حتافلا ةبتكم" يف ٌطوطخم وهو "طيسولا" همسا
 .باوصلاب ملعأ هللاو «قيقحتلا دعب انل رهظ ام اذه .(1 /1/) :يلكرزلل 'مالعألا" يف امك ءاهيف ٌطوطخم

 .(ةمدقملا .... /.... :يف "طيحملا" نع مالكلا انطسب دقو
 هركذ ام اذه :-هنع هللا افع- فيعضلا دبعلا لاق" :- هللا هظفحس يناشعلا يقت دمحم يتفملا خيشلا لاق

 هيلع علَّطي مل هنأ رهاظلاو "يسخَرَلا نيدلا يضر طيح" ل ةبسنلاب .-ىلاعت هللا همحر نيدباع نبا
 اذه نأ "يناهربلا طيحملا“ ةعابط دعب ترهظ يتلا ةقيقحلاو «"يناهربلا طيحملا" ىلع الو «هسفتب

 ةمدقم يف نيدلا ناهرب مامإلا لاق هنإف ؛" يس َرّسلا نيدلا يضر طيح" نود هيلع قدصي فصولا

 "تادايزلا"و "ريسلا"و «"نيعماحجلا"و «"طوسبملا" لئاسم ٌتعمجو» (ةمدقملا ء۹١۵٠ )١/ :"هطيحم"

 نم اهئثدفتسا يتلا دئاوفلا نم اهيلإ ٌتممضو «تاعقاولاو .ىواتفلاو ءرداونلا لئاسم اهيف ٌتقحلاو

 «ينامز خئاشم نم اهّبظفح يتلا قئاقدلاو «-ةمحرلاب ىلاعت هللا هدمغت- يدلاو يالومو «يدّيس

 ميعن خيشلا يتخأ نبا باتكلا ٌققحم ركذو ةاًسينجت لئاسملا ٌتسنجو ًاليصفت باتكلا ٌتلّصفو

 عضاوملا صعب ٌتعلاط» :لاقو "يوضرلا طيحملا" نم ةخسن ىلع علطا هنأ -هللا هظفح- فرشأ
 مهَنأ خئاشملا ضعب مالك يف ٌثيأرو ٌتعمس ام فالخ ةبّثرم َريغ ًةجوزم اهيف لئاسملا ٌُتدجوق ءاهنم
 هرداونلا مثث «ةياورلا رهاظ لئاسم ًالوأ ركذف «لئاسملا بّنرو ّرّيم يِسْحَّرَّسلا نيدلا يضر نأ :اوُركذ
 دمحلاو- .باتكلا عبط دقو ؛"يناهربلا طيحملا' ين امامت ةزيلا هذه ٌتدجو لب ؟تاعقاولاو ؛ىواتفلاو
 ءاتفإلا لوصأ") :رظنا .ينايثعلا خيشلا مالك ىهتنا ."فّصَو ايك ٌرمألا دجوف :هقيقحتب -ىلاعت هلل

 .(تاعقاولاو ىواتفلا لئاسم «ةيفنحلا لئاسم تاقبط ء155- 4 :ص ؛"هبادآو
 حا بيت دترت هل "يسخَّرّسلا طيحم" نأ يونكللا يحلا دبع ةمالعلا مالك نم رهظي امك اًضيأو



YY 

 ٌباتك وهو ء"ديهّشلا مكاحلل يفاكلا باتك لوصألا لئاسم بتك نم نأ ملعاو

 "يسخر سلا "ةمئألا سمش مامإلا مهنم «خياشملا نم ٌةعامج هحرش .بهذملا لقن يف ٌدمتعم

 رشع هنأ اوٌركذ يذلا "يوضرلا طيحملا" نم ٌتعلاط دقو" :هترابعو «نيدباع نبا هركذ ام فالخ

 جلا مث ءضيحلا مث «موصلا مث ءةاكزلا ملا : «ةالصلا مث «ةراهطلا باتك ىلع ًالمتشم اًدلجم «تادلجم
 مركلاو «لالجلاو دجملا يذ هلل دمحلا :هلوأ «قالطلا مث مث ؛حاكتلا مث ءعويبلا مث ءبسكلا مث
 :ق ١/ "يوضرلا طيحملا") هقفلا ملع فصو ام دعب ل خلا لاعفألا يف لدعلاو «لاضفألاو

 ةدوجو ءاهييترت نسح ىلع اهينابم عم هقفلا لئاسم ةّماع باتكلا اذه يف ثعمج» :(ةمدقملا هب ١/

 لئاسمب اهّتفدرأو «ةتبثُم لوصا اهنأ امل ؛"طوسبملا" لئاسمب باب لك ٌتادبو» :لاق نأ ىلإ ؛اهميسقت
 ةديز نم اهغأ ال ؛"عم اجلا" لئاسمب اهثبقعأ مث ةعوزنم لئاسملا لوصأ نم ابعأ امل ؛لزاونلاو رداونلا

 امل ؛"اًطيحم" هئيِّمسو «ةديزم "عماجلا" عورف ىلع اهنأ امل ؛"تادايزلا" لئاسمب اهتمتخ مث ؛ةعومجم هقفلا

 .يونكللا ةمالعلا مالك ىهتنا ."خلا ....رخآ اَدّلَم هنم اًضيأ ٌتعلاطو «خلا بتكلا لئاسمب طيح هنأ
 .ميملا فرح 1۹١ :ص «"ةيهبلا دئاوفلا") :رظنا

 هيف رصتخاو «ةياورلا رهاظ يه يتلا «ةتسلا نسحلا نب دمع بتك هيف عمج «ةيفنحلا عورف يف "يفاكلا" )١(

 دمحم لضفلا يبأل ءنسحلا نب دمحم بتك دعب بهذملا لوصأ نم نالصأ امهالك "ىقتتملا"و وهو ءاهلئاسم

 «يفنحلا ءيِخْلَبلا ءيملّسلا ءيزّوزملا مكاحلا نب ليعامسإ نب ديجملا دبع نب هللا دبع نب دمحأ دمحم نب
 :"نونظلا فشك" «475/7 :يناعمسلل "باسنألا7 .(مه؟5"7 :ت) "ديهشلا مكاحلا"ب فورعملا

 1١١(. :ص «"يتفملا مسر دوقع حرش" ءب /177 :-ق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ۸ ۲

 ءيِرَدْرَكلاو ءيِسْعَرَّسلاو ؛يئاولحلا :مهنم «ةيفنحلا ءايلع نم ٌةعاج "ةمئألا سمش"ب بّقُل ()
 .مهريغو «يدنجزوألاو «يقٌهيَبلاو ءيرجنرزلاو

 "طوسيملا" بحاص «"ىسخرسلا ةمئألا سمش" هب دارُي انباحصأ بتك يف هقالطإ دنعو
 سمشو دمحم نب ركب ةمئألا سمش ك ءاههبوأ ءةبسنلا وأ مسالا عم اَنّيَقم ينأي هادع ايفو ءروهشملا

 دومحم ةمئالا سمشو «يقّويَبلا ةمئألا سمشو هيِرَدْرَكلا ةمئالا سمشو «يئاولحلا ةمئألا

 نيدهتجملا ةمئألا ةبيتك ءأ/١58 :لق/١ :"رايخألا مالعأ بئاتك") :رظنا .يدنجزوألا

 ةبيتكلا ءخلا ةيفنحلا ةلملا رابخأ بكاوكو ةيفنحلا ةمئألا مالعأ بئاتك «نيقيلا لهأو بهذملا باحصأو

 :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ؛ةمجعملا نيشلا باب «باقلألا باتك 4٠7. /4 :"ةيضملا رهاوجلا" ءةنماثلا
 «عبارلا لصفلا «لوألا بابلا 019/١ :"يفنحلا بهذملا" يناثلا لصفلا «ةمتاخلا ء؟ 4-7

 نيسح رفظمل "يتفملا مسر دوقع حرش ىلع ةيشاح" ءلوألا عرفلا «لوألا بلطملا «يناثلا ثحبملا
 .(ةعامج ةمئألا سمش بقل 2٠١١ :صو ؛ءاهقفلا تاقبط 237“ :ص ؛نيسح رهطأو

 نيسحلا نب دمحم ركبوبأو ؛يراخبلا زيزعلا دبع ةمئألا سمشو هِيِخْلَبلا هللا دبع نب دمحم رفعجوبأ :مهنمو (۳)
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 لمعي ال ٌيسخرشلا طوسبم :"يسوشرطلا ةماعلا لاق ."يسخرشلا طوسيمب روهشملا وهو

(1) 

000 

 لصألا باتك ىلع قيقحتلا ةمدقم") :رظنا .مهريغو ؛يراخبلا نيدلا ماسح ديهشلا ردصلاو ءيراخبلا
 حورشلا عماج" ءمحصملا ةمدقم 17-17 ١/ :يناغفألا ءافولا يبأل "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل

 .(فاكلا فرح «1417-1515 /7و ءفلألا فرح ۱۹۰ /۱ :یشبحلا دمح هللا دبعل "يشاوحلاو

 يسخرّسلا ةمئألا سمش «لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب يبل "يِسْحَرَّسلا طوسبم' وأ "طوسبملا"
 دقو ءٌسوبحم "دنجزوأ"ب نجسلا يف وهو اًدلجم رشع ةسمخ وحن يف هالمأ .(ه٠494 دودح يف :ت)

 مالعأ بئاتك" ,0577/7 :"ةينجلا رايثألا ءا/8/ :"ةيضملا رهاوجلا" .اًدلجم نيثالث وحن يف عبط
 يأ دهيشلا مكاحلل "يناكلا" هب حرش ١58(. :ص «"ةيهبلا دئاوفلا" ۲۳١/[ :ق/١ :"رايخألا

 (هالال 4 :ت) يزورملا ءيخْلَبْلا دمحأ نب دمحم نب دمحم لضفلا

 ةدئاف

 ءدّمحلو .فسوي يأل :اهنم "طوسبملا" ناونعب بتكلا نم ٌددع يفنحلا بهذملا يف دجوُت
 يبألو ؛يئاولحلا ةمئألا سمشلو «هدازرهاوخو ؛"يناجرُجلا طوسبم"و ؛"لصألا"ب هطوسبم ىّمسيو

 دمحم نب رصن ثيللا يبألو ءيدنقرمسلا نيدلا رصان ديسللو «يودزبلا يلع هيخألو ءيودزبلا رسيلا
 مسر دوقع حرش") :رظنا ."يِسْحَرّتلا ةمئألا سمش طوسبم" هب دارملاف اًقلطم رك اذإو ؛اهريغو
 :لق ١/ :يلعبلا يجاتلل "رهابلا قيقحتلا" «ةريثك تاطوسبم ةيفنحلل ٠١١-٠١٤ :ص ."يتفملا

 بهذملا' «فاكلا باب ء۱۳۷۸ /۲ :"نوئظلا فشك" «ةمدقملا ءلوألا فصنلا «لوألا ءزجلا أ /تا/

 .(لوألا عرفلا .لوألا بلطملا ؛ثلاثلا ثحبملا ؛عبارلا لصفلا ؛لوألا بابلا ء1 ١/ ٠ :"يفنحلا

 بهذم نم نايعألا تايفو" هباتك يف هلعلو ءانيديأ نيب يتلا يموسرطلا بتك يف لقنلا اذه ىلع رثعن مل
 :ص «'يتفملا مسر دوقع حرش") :يف هنع ةرابعلا هذه تلقُتو «هيلع رثعن ملو «"نامعنلا ةفيتح يأ

 -178 :ص ؛"هبادآو ءاتفإلا لوصأ" ءهيلإ الإ نكري الو هفلاخي اهب لمعي ال يسخرَّسلا طوسبم ۲

 ثحبملا «لوألا لضفلا «يناثلا بابلا ء١٠۲٠ /۲ :"يفنحلا بهذملا" «ةيفنحلا لئاسم تاقبط ,4

 .(عبارلا بلطملا ءلوألا

 مجن ؛معنملا دبع نب دحاولا دبع نب دمحأ نب يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه " يِمْوُسرَّطلا "و
 ء١٠٠٠ ٠١/ :"ةرهازلا موجنلا" .(ه۸١۷ :ت) يفنحلا ءيسؤُسرطلا -نيدلا ناهرب وأ- نيدلا

 يف ماسبلا رغثلا) "قشمد ةاضق" ١/ ٠٠١.: :"رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ" «47 ١/ :"ةنماكلا رردلا"

 ۲٤۱(: /۳ :' نیفنصملا مجعم" «144 :ص «نولوط نبال (ماشلا ءاضق يلو نم ركذ

 ةدئاف

 دعب- يونكللاو «يميمتلاو «يوفكلا لاقف ءهتيمست يف نيمجرتملا نيب فالتخالا ضعب عقو دقو



 ما

 هل ىقتنملا اًضيأ بهذملا بتك نمو «هيلع اَّلِإ لّوعي الو ىتفي الو «هيلإ الإ نكري الو ءهفلاخي اهب
 .رداوتلا ضعب هيف نأ الإ اًضيأ

 ناهيلس يبأ طوسبم اهرهظأو :"”ةدّدعتم ٍدّمحم نع ّيورملا طوسبملا خسن نأ ملعاو

 فورعملا ركب مالسإلا خيش لثم نيرخأتملا نم ةعامج طوسبملا حرشو ."7ناجزوجلا

(1) 
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 (89 :ص) :"مجارتلا جات" يف اغبولطق نب مساق هركذ اذك» :-خلا "دمحأ نب يلع نب ميهاربإ" ةمجرت
 طقسأو "يلع نب دمحأ باب يف (717* )١/ :"ةيضملا رهاوجلا" بحاص همجرتو «ميهاربإ همسا نميق

 ةمئألا ةبيتك ءأ ٠١١/ :ق /7 :"رايخألا مالعأ بئاتك") :رظنا .(حصأ لوألاو ,دمحأ هدج» مسا

 «ةيفنحلا ةلملا رابخأ بكاوكو ةيفنحلا ةمئألا مالعأ بئاتك «نيقيلا لهأو بهذملا باحصأو نيدهتجملا

 «ميهاربإو مدآ همسا نم باب «فلألا فرح 2547/١ :"ةيِزَّسلا تاقبطلا" ءرشع ةسماخلا ةبيتكلا

 .(فلألا فرح ء١٠ :ص ؛"ةيهبلا دئاوفلا"

 مجرتف «"يناولا دعب ىفوتسملاو يفاصلا لهنملا" هباتك يف نيذه نيب يِدْزِب يرْفَت نبا عمجو
 :يف "يلع نب دمحأ" مجرتو (ءابلاو فلألا باب ,فلألا فرح 21794 )1١/ :يف "يلع نب ميهاربإ"

 .(ةلمهملا ءاحلاو فلألا باب «فلألا فرح ء١١ /1)

 يوفكلا هتبثأ اك «خلا يلع نب ميهاربإ وه حيحصلاو ؛دحاو لجرل |ينأب عطقي نيتمجرتلا يف امو

 .يونكللاو يميمتلاو

 «ةعامس نب دمحم ةياورو ؛يزارلا هللا ديبع نب ماشه ةياورو ءيراخبلا ريبكلا صفح يآ ةياور :اهنم
 قيقحتلا ةمدقم") :رظنا .يناجزوجلا ناريلس يأ ةياور اهرهشأو ءمهريغو ءروصنم نب ىلعملا ةياورو

 ةياور «لوألا مسقلا ءا/5-1/7 ١/ :نلاك وئيوب دمحمل "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل لصألا ىلع

 "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس يف ينامألا غولب' فلؤملا ذيمالت قيرط نع لصألا باتك

 .(هتافنصمو نسحلا نب دمع بتک ء۲٦ :ص «يرثوكلا دهازل

 يف وه ام اهنم «لوبنطسإ تانازخ يف هنم ةلماك خسن ةدع دجوت» :يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا لاق

 راج تابتكم خسن يهو «تادلجم ةعبرأ يف وه ام اهنمو هللا ضيف ةبتكم ةخسن يهو ؛تادلجم ةتس

 «يناجزوجلا ةياور نم اهلكو ءالم دارم ةخسن اهمدقأو ءالم دارمو اشاب ىفطصم هرقو نيدلا يلو هللا

 بتكلا راد يفو ءهلَّوأ نم دلجم رهزألا ةبتكم يف دجويو ءطخلا فالتخاب فلتخي امم تادلجملا ددعو

 .«ةدحاو ةخسن اهب متت نأ ريغ نم «عورفلا يف باتك مسابو ءلصألا مساب تادلجم ةدع ةيرصملا

 .(ينابيشلا نسحلا نب دمحم بتك ٠٠۳ :ص «"'ينامألا غولب”)
 نسحلا نب دمحم مامإلل لصألا باتك ىلع هقيقحت ةمدقم" يف نلاك ونيوب دمحم خيشلا لاق

 ناييلس يبأ قيرط نع اهبتك رثكأ تيوُر ءلصألا باتك نم انيديأب يتلا خسنلاو» :"ينابيشلا
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 هيف ركذُي مل اهضعبو «نيرخآ ةاور قيرط نع اهنم ليلقو ءصفح يبأ قيرط نع اهضعبو «يناَجْزوجڄل ا
 انيديأب يتلا خسنلاف» :ليصفتلا ركذ دعب لاق مث .6باتك لك لوأ يف ركذ ام ليصفت وه اذهو ءوار يأ

 «ةاكزلاو «ةالصلا بتك يف ٍناَجْروُجْلا ناميلس يبأ ةياور نم -- اهنم باتك لك ةيادب يف درو ام بسح--
 قاتعلاو «تاراجإلاو «ةبهاو ؛ةمسقلاو ؛نهرلاو :فرصلاو ءناهيألاو ؛يرحتلاو ءموصلاو

 ةرجحلاو ةعيدولاو «ىوعدلاو ءريسلاو :هاركإلاو «ةقرلاو ؛دودحلاو ءرودلاو .ءالولاو ؛بتاكملاو

 «فقولاو «تاداهشلا نع عوجرلاو «تاداهشلاو «ةلاكولاو ءحاكتلاو «ةعرازملاو ءقبآلا لعجو

 «ةلاوحلاو ءاياصولاو ؛ديصلاو «عويبلا بتك يف صفح يبأ ةياور نمو ءبصغلاو «ةفوقوملا ةقدصلاو
 نوراه نب دمحم ةياور نمو ءرشعلا باتك يف ديشر نب دواد ةياور نمو ءحلصلاو «ةلافكلاو
 .برشلا باتك يف هيبأ نع هللا دبع نب نادمح ةياور نمو «ليخلا باتك يف يراصنألا

 يف نسحلا نب دمحم مسا ركذ نكل ءدمحم مامإلا نع وار اهل ركذُي ملف ىرخألا بتكلا امأ
 «ضرملا يف قتعلاو ءقالطلاو ءعاضرلاو «ةيراضملاو .ءناسحتسالاو «ضيحلا :يهو ءاهتيادب

 «ىثنخلاو ,ةعفشلاو ءنوذأملا دبعلاو «ةيراعلاو ءرارقإلاو جارخلاو .تايدلاو «تايانجلاو .ضئارفلاو

 .ةطقللاو «لقعلاو ءدوقفملاو

 رثكأ نأ نيبتي اذه ىلعو .ةكرشلا باتك وه دحأ مسا هتيادب يف ركذُي مل يذلا ديحولا باتكلاو

 ةعبس نمض نم اًباتك نوثالث وهو «يناجزوجلا ناهيلس يبأ قيرط نم ٌّيورم اًبيرقت باتكلا فصن نم
 دواد قيرط نم يورم اًدحاو اًباتك نأو ءصفح يبأ قيرط نم ةيورم بتك ةسمخ نأو ءاباتك نيسمخو

 هللا دبع قيرط نم يورم رخخآو ؛يراصنألا نوراه نب دمحم قيرط نم يورم رخآ اًباتكو ءديشر نب
 دمحم مامإلل لصألا ىلع قيقحتلا ةمدقم”) .«دمحم نع اهل يوارلا ركذي مل اًياتك رشع ةعست كانه نأو

 قيرط نع لصألا باتك ةياور ءلوألا مسقلا «40--/5 ١/ :نلاك ونيوب دّمحمل "ينابيشلا نسحلا نب

 .(فلؤملا ذيمالت

 ركب'ب فورعملا «يفنحلا «يراخبلا ءيدْئَدُقلا نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم ركب وبأ
 يضاقلا تحلأ نبا وهو «تقولا نابعنو ءرهنلا ءارو اهب ةيفنحلا خيش ؛(ه4417 :ت) "هدازرهاوخ

 :ص ؛"مجارتلا جات" ء15 /19 :"ءالبنلا مالعأ ريس") .يراخيبلا دمحأ نب دمحم تباث يبأ مامإلا

 ٠١(. 4 /” :"يئانجلا نبا تاقبط" ءب 74" : فق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ۹
 ةدئاق

 اجلا مضي ُرَهاَوَخ :ىلوألا :نيتملك نم بكرم يسراف ظفل :-ةذاز رهاوخ وأ- هداز رهاوخ

 لاّذلا وأ ةلمهملا لاَّدلاو يازلا حتفب -ْهَداَز :ةيناثلا.تحخألا ىنعمب - ءارلا نوكسو ءاهلاو واولا حتفو
 .ةدالولا ىنعمب ٌيمراف ٌردصم "نديئاز" نم ؛ىثنأ وأ ناك اًركذ دولوملا ىنعمب -ءاحلا نوكسو ؛ةمجعملا
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 يف ٌحورش مهتاطوسبمو "امه ريغو "يناولحلا ةّمئألا سمشو “ريبكلا طوسبملا ىّسيو

 «)ءالسإلا رخف لثم ريغّصلا عماجلا حاّرش لعف امك ٍدَّمحم طوسبمب ةطلتخ اهوركذ ةقيقحلا
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 نم اوناك ءءاملعلا نم ددع ىلع ظفللا اذه قلطأو .اهتنب وأ تخألا دلو :(هداز رهاوخ) بكرملا ىنعمو
 نيسحلا نب دومحم :لوألا :يهذملا ءاهقف نم نينثا ىلع ةيفنحلا دنع هقالطإ رهتش ذاو «لاع تأ دالوأ

 روكذملا وهو :؛"هدازرهاوش ركي"ب فورعملا «يراخبلا تباث يبأ يضاقلا تخ نبا يراخبلا

 :رظنا .(ه١101 :ت) يِرَدْرَكلا ةمثألا سمش تخأ نبا يِرَدْرَكلا دومحم نب دمحم :يفاثلا. اًقنآ

 هدازرهاوخو ريمخ همسا نم باب ؛ةمجعملا ءاخلا فرح ء٤1۸-1۸۳ /۲ :"ةيضملا رهاوجلا")

 شاطل "ءاهقفلا تاقبط" ءواولاو ءاخلا باب .ءاخلا فرح 17١١-707 /0 :يناعْمّسلل "باسنألا"

 :"يفنحلا بهذملا" «ميملا فرح 101-4151 :ص ؛."ةيهبلا دئاوفلا" ء.١١١ :ص هداز یربک

 .(لوألا عرفلا «لوألا بلطملا يناثلا ثحييملا ؛عبارلا لصفلا «لوألا بابلا "1701

 "هدازرهاوخ" ب فورعملا «يراخبلا نيسحلا نب دمحم ركب يبأل -"ريبكلا طوسبملا" وأ - "طوسبملا"

 :ص ؛هداز ىريك شاطل "ءاهقفلا تاقبط" ء۸۱٥۱ ء۸۰٥۱ /۲ :"نونظلا فشک") .(ه ٤۸۳ :ت)

 نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ دهتجملا مامإلل «"طوسبملا"ب ىّمسيو "لصألا" باتك هب حرش .۸

 (ه149 :ت) ينابيشلا

 سمش ءحلاص نب رصن نب دمحأ نب زيزعلا دبع دمحم يأل ءاّضيأ "طوسبملا" هل لاقيو "طوسبملا حرش"
 2128٠ /؟ :"نونظلا فشك") .(ه127 :ليقو ه4 54 :ت) يفنحلا «يراخبلا «يئاولحلا 7

 دهتجملا مامإلل "طوسبملا"ب ىّمسيو ؛"لصألا" باتك هب حرش .(45 :ص ؛."ةيهبلا دئاوفلا" ۸١

 (ه189 :ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ

 ةبتكم يف ةخسن هلو ء"طوسبملا' مسا لمحي يناولحلل باتك كائه» :نلاكوئيوب دمحم خيشلا لاق

 "يفاكلا"ل حرش وهو هيلع ٌتعلطا دقو .(ةقرو ۸٥ يف ء١1۳۸ :مقر) ايفوص ايآ مسق «ةيناميلسلا

 حرش"و "لصألا حرش" :ناباتك يناولحلل نوكي دقو ."لصألا" باتكل سيلو ءديهشلا مكاحلل
 "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل لصألا ىلع قيقحتلا ةمدقم") ."'لصألا" حرش انلصي ملو "يناكلا
 .(باتكلا ىلع لابعألا «لوألا مسقلا ء١١ ١/ :نلاك ونيوب دمحم

 كانهو» :ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل "لصألا" حورش ركذ دنع نلاكونيوي دمحم خيشلا لاق
 طوسبملا حرش «....يودزبلا مالسإلا رخفل طوسبملا حرش :ةيفنحلا بتك يف ٌركذ ايف ؛نارخآ ناحرش

 :نلاك ونيوب دمحمل "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل لصألا ىلع قيقحتلا ةمدقم") .«يباجيبسإلل

 .(باتكلا ىلع لامعألا ءلوألا مسقلا 1١18-1

 فورعملا ءىسوم نب ميركلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نب يلع نسحلا يبأل "ريغصلا عماجلا حرش"

 :"نونظلا فشك") .ةيفنحلا رباكأ نم ءيلوصأ هيقف ء(ه447 :ت) "يودزبلا مالسإلا رخف"ب
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 يف اذكو ”هحرش دارملاو ريغصلا عماجل ا يف ناخ يضاق هركذ لاقيف «"'مهريغو ناخ يضاقو
 حرش ىلع يسشْباَنلا ليعاسإ خيشلا حرشو "هابشألا ىلع يريبلا حرش نم اًصْخلم ها "هريغ
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 نب دمحم هللا دبع يبأ دهتجملا مامإلل "ريغصلا عماجلا" هب حرش .(؟8١5 :ص «"مجارتلا جات" ١/7

 (ه۹۸۹ :ت) ينابيشلا نسحلا

 نب دومحم مساقلا بأ نب روصنم نب نسحلا -رخافملا يبأ وأ نساحملا يبأل "ريغصلا عماجلا حرش"

 ء١181 :ص «"مجارتلا جات") .(هد47 :ت) يفنحلا «يناغرفلا ءيدنجزوألا نيدلارخف ءزيزعلا دبع

 نسحلا نب دمحم هللا دبع بأ دهتجملا مامإلل "ريغصلا عماجلا" هب حرش .(؟07 /؟ :"ةداعسلا حاتفم"

 ۵۱۸۹ :ت) ينابيشلا

 «يبوبحملا نيدلا لامجو ءيِحْلَبلا ريهظلاو ءيزارلا صاصجلا ركي وبأو «يواحطلا رفعج وبأ :مهنم
 رسيلا وبأو «يدنقرمسلا ثيللا وبأو ديهشلا ردصلاو ؛يئاترُمّتلا سابعلا وبأو «يباتعلا رصن وبأو
 ةمئألا سمشو ؛يخْركلا نسحلا وبأو «يناودنها رفعج وبأو «ياجيبسإلا رصن وبأو «يودزبلا

 فشك") :"ريغصلا عماجلا'حاَّرُش لوح ليصفتلل رظنا .مهريغو ؛يِسْحَرّسلا ةمثألا سمشو «يئاولخلا
 «يونكللا يحلا دبعل "ريغصلا عماجلا حرش ريبكلا عفانلا" ءميجلا باب :6814-677 ١/ :"نونظلا

 «ميجلا فرح ء٠۷۳-١۷۲ /۲ :"يشاوحلاو حورشلا عماج" عبارلا لصفلا ءةمدقملا ٤٦-٠٠ :ص

 .(7//519 :نيكرس داؤفل "يبرعلا ثارتلا خيرات"

 «يرصملا ميجن نباو ءورسُحألملاو «ينيعلاو «مايغلا نبا لايكلاو ءيعَليَّزلا نيدلا رخف هركذ ابك
 باب هرارقإلا باتك ء۱۹ ٩/ و «ةدعلا باب ؛قالطلا باتك .؟ا/ /” :"قئاقحلا نييبت") :رظنا .مهريغو

 باتك :18/5 و مئاوسلا ةقدص باب «ةاكزلا باتك 07٠1/7 :"ريدقلا حتف" «هانعم يف امو ءانثتسالا

 :"ماكحلا ررد" «لفاونلا باب «ةالصلا باتك ء١٠ /۲ :"ةيادهلا حرش ةيانبلا" ؛نمأتسملا باب ءريسلا

 <۸۹ /۲ :"قئارلا رحبلا" «فلاحتلا باب ءىوعدلا باتك ۳٤۳ /۲ و «ةراجإلا باتك 7

 .(ءافكألاو ءايلوألا باب «حاكنلا باتك ء١٠ /۳و «متغلا يف لصف «ةاكزلا باتك

 ءيخركلاو ؛يباتعلاو «يماسحلاو «يبوبحملاو «يودزبلا مالسإلا رخفل "ريغصلا عماجلا حرش" لثم

 بتك يف تركُذ "ريغصلا عماجلا" حورش نم كلذ ريغو هيِسْحَرّتْلا ةمئألا سمشو ءديهشلا ردصلاو
 «بصغلا باتك ء١۸ ١/ :"يناهربلا طيحملا") :رظنا .هحرش هب دارُيو «"ريغصلا عماجلا" ظفلب هقفلا

 باب ةالصلا باتك 386 /؟ :"ةيانبلا" ءةراهطلا باتك «7*7 ١/ :"قئارلا رحبلا" عبارلا لصفلا

 :"قئاقحلا نييبت" ءرشع عساتلا بابلا ؛ةيهاركلا باتك 411 /© :"ةيدنهلا ىواتفلا" ؛:ةضيرفلا كاردإ

 .(فلاحتلا باب «ىوعدلا باتك ء۳٤ /۲ :"ماکحل ا ررد' «فلاحتلا باب «یوعدلا باتک ۱۲ ٤

 .ةمدقملا ١/ ٤۷-٠١ :" رئاظنلاو هابشألا تاهم لح رئاصبلا يوذ ةدمع"
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 و اهركلذتسو. بهذملا خياشم تاقبط ا مهم هاف كلذ ظفحاف (9 رّتلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 يه يتلا ةّنَسلا هبتك يف ٍدّمحم مالك عمج وه مكاحلا يناك ْنأ ”)رحبلا نم جملا باتك ينو

 باب يفو ءطوسبملاب لصألا راصحإلا باب ليبق ةيارّدلا جارعم يف رّسفو «ةياوّرلا رهاظ

 لّوعملا وه هيف ايف «لصألا دعب ٌدّمحم هفتص ريغّصلا عماجلا نأ "رهّتلاو ””رحبلا نم نيديعلا
 ءريبكلا مث ءريغّضلا عماجلا مث ءاَلوأ فتص هنآل ؛الصأ لصألا يمس :"رهتلا يف لاق مث ؛هيلع

 هحرش لّوأ يف ّيسخرّسلا ةّمئآلا سمش مامإلا ركذو .ها .2نايبلا ةياغ يف اذك «تادايزلا ّمث
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 لوألا ءزجلا ءأ /18 -ب /اا/ :ق ١/ :"ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد حرش ماكحإلا" :ىمسملا

 يفنحلا ؛يقشمدلا «لصألا ييِنبانلا ,دمحأ نب ليعاسإ نب ينغلا دبع نب ليعامسإ خيشلل «ةمدقملا
 (ها5١٠؟ :ت)

 النم"ب ريهشلا ءزومارف نب دمحم يضاقلل امهالك "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ورد" هب حرش

 (۵ ۸۸٩ :ت) "ورس

 .«خلا ديقملا امأو» :هلوق (014) :ةلوقملا يف

 .فرصتب هراضحإلا باب «جحلا باتك ٠٠١ / :"قئارلا رحبلا"

 .تاقيملا ةزواجم باب ءجحلا باتك ءأ / :٠١ ق /؟ :"ةياردلا جارعم"

 .نيديعلا ةالص باب .ةالصلا باتك ؛71/7/؟ :”قئارلا رحبلا"

 "قئارلا رحبلا" نم ًالقن «نيديعلا ةالص باب ةالصلا باتك 775/1١ :"قئافلا رهنلا"

 .نيديعلا ةالص باب ةالصلا باتك 57*07 ١/ :"قئافلا رهنلا"

 يهو .لفاونلا باب ءةالّصلا باتك ءب 8١/ : ق ١/ :"ناوألا رخآ يف نارقألا ةردانو نايبلا ةياغ"

 :تا) "يناقتإلا بتاك ريمأ"ب فورعملا «يارافلا يزاغ ريمأ نب رمع ريمأ نب هللا فطل ةفينح يبأل

 :"نونظلا فشك") .( ه9 :ت) ينانيغرملا نيدلا ناهرب مالسإلا خيشل "ةيادهلا" هب حرش .( ه4

 .(15/4 :"بهذلا تارذش" 7759/7 :"ةينّسلا تاقبطلا" 25 ٠ :صص "ةيهبلا دئاوفلا" ۲ ۲ ۲

 ةدئاف

 ةياغ» :اذكه لماكلا همسإ (۳۹۸ )١/ :"نيفلؤملا مجعم"و ٠٤١( :ص) :"مجارتلا جات" يف ركذ دق
 رخآ يف نارقألا ةردانو نايبلا ةياغ" :يأ ؛هانتبثأ ام باوصلا نكل ؟نامزلا رخآ يف نارقألا ةردانو نايبلا
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 نبال ةينملا حرش يفو .هقفلا يف دمحم هفنص يفينصت رخآ وه ريبكلا ريسلا نأ ""ريبكلا ريشسلا ىلع

 هيف ناك ام اَّلِإ فسوي يبأ ىلع بتكلا رثكأ أرق اًدّمحت نأ عيمستلا ثحب يف "ّيبلحلا جاحلا ريمأ

 “ريبكلا نوذأملاو ريبكلا "ةعرازملاو ريبكلا ةبراضملاك :ٍدّمحم فينصت نم هّنإف ريبكلا مسا

 ."اهحررش يفو يتفملا مسر يف انتموظنم يف ثاحبألا هذه مامتو «ريبكلا ريّسلاو ريبكلا عماجلاو
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 ةياغ هتيّمسفا :اذكه هترابعو (ةمدقملا ءب ١/ :ق )١/ :يف هسفنب فلؤملا هتبثأ يذلا وهو "ناوألا

 .«ناوألا رخآ يف نارقألا ةردانو نايبلا

 ةمئألا سمش «لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب يبأل «ةمدقملا ا" ١/ :"ريبكلا ريسلا باتك حرش"

 حرش ١08(. :ص "ةيهبلا دئاوفلا" 2٠١15 /7 :"نونظلا فشك") .(ه4 87 :ت) يفنحلا ءيسْخَرّسلا

 (ه188 :ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ دهتجملا مامإلل "ريبكلا ريسلا" هب

 .ةالصلا ةفص ١1659 /7 :"يدتهملا ةيغبو يلجملا ةبلح"

 «15 5 /؟) :"يلجملا ةبلح" يف امل قفاوملا وهو «باوصلا وه هانتيثأ امو ؛«ريبكلا ةعرازلاو» :خسنلا يف

 .(تاقبط ةثالث ىلع ةيفنحلا لئاسم ء۹۸ :ص) :"يتفملا مسر دوقع حرش'و «(ةالصلا ةفص

 باوبألا بيترت بسح ءاّدرفم هللا همحر-- دمحم مامإلا اهفئص يتلا بتكلا نم ةثالثلا بتكلا هذه

 اذكو «ةاكزلاو ءةالصلا باتك فنصف ءاباتك هايس عوضوم لك لئاسم نم ىهتنا اذإ ناكو «ةيهقفلا

 نبا اهدروأ ايك ءهقفلا باوبأ ةماع ىلإ كلذ ريغو ءريبكلا نوذأملاو ءريبكلا ةعرازملاو «ريبكلا ةيراضملا

 ءاهقفلا نإف كلذلو ؛"لصألا" وأ ؛"طوسبملا"ب ةعومجملا تيس و .بتكلا كلت تعمج مث «ميدنلا

 وأ ةيراعلا باتك يف دمحم لاق :نولوقيف ءاًدرفم باتك لك نوربتعي ةّرمف ؛نيرابتعالا نيذهب اهيوركذي

 :نولوقيف ؛"لصألا" وأ ؛”"طوسبملا" مساب هبتك ةلمج نوربتعي ىرخأو «كلذ ريغو «ةبراضملا باتك يف
 نسحلا نب دمحم مامإلا" ٠۲١۷ :ص ءميدنلا نبال "تسرهفلا" .لصألا يف وأ طوسبملا يف دمحم لاق

 نسحلا نب دمحم مامإلل لصألا ىلع قيقحتلا ةمدقم" ١47 :ص :"يمالسإلا هقفلا يف هرثأو ينابيشلا

 نسحلا نب دمحم مامإلل لصألا ىلع قيقحتلا ةمدقم" ءا/--1 ١/ :يناغقألا ءافولا يبأل "ينابيشلا

 .(54-47 ١/ :نلاك ونيوب دمحمل "ينابيشلا

 ىلع حرش وهو «تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا لئاسم 14-2٠١ :ص «"يتفملا مسر دوقع حرش"

 ءيقشمدلا «ينيسحلا دمحأ نب زيزعلا دبع نب رمع نب نيمأ دمحمل امهالك :يتفملا مسر يف ةموظنملا

 مجعم" 2177١ /7 :"رشبلا ةيلج") .(يماشلا نيدباع نبا"ب فورعملا ء(ه707١ :ت) يفنحلا

 . 0707“ ه7 /ه :"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا
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 بهذملا يف ءاتفإلا يف اهيلع لوعي ال يتلا بتكلا :ٌبلطم

 [ ةّمتت ]
 بتكلا يف ان ءاتفإلا زوجي الف ءبتكلا يف امم ءاتفإلا ةّيفيك ريدقلا حتف نع “انمّدق

 حلاص ةمالعلا انخيش لاق :"َيعبلا هللا ةبه ققحملا انخيشل هابشألا حرش يفو .ةبيرغلا

 راتخملا ٌرَّدلاو "َينيعلل زنكلا حرشو رهتلاك ةرصتخملا بتكلا نم ءاتفإلا زوجي ال هّنإ :ّينينجلا

 "0نيكسم النمل “زنكلا حرشك اهيفلوم لاح ىلع عالّطالا مدعل وأ ءراصبألا ريونت حرش
 زوجي الف «"يدهازلل ةينقلاك اهيف ةفيعصلا لاوقألا لقنل وأ «"يناتسهقلل ةياقتلا حرشو
 هقفلا يف ٌةمالع وهو هنم هتعمس اذكه «هنم هذخأو هنع لوقنملا ملع اذإ الإ هذه نم ءاتفإلا

(1) 

(۲) 

(2 

($) 

2) 

00 

07 

 يف زاجيإلا نم اهيف ْنِإف ءاهب رئاظُتلاو هابشألا قاحلإ يغبنيو :لوقأ .ها .هيلع ةدهعلاو ٌروهشم

 .«يتفملا مسر) :هلوق [151] :ةلوقملا يف

 ريغتب ؛ةمدقملا ءب /””ال :ق ١/ :"رهابلا قيقحتلا"

 :ت) يفنحلا ؛ينيعلا نيدلا ردب ءىسوم نب دمحأ نب دومحم دمحم يأل "قئاقحلا زمر" :ىّمسملا
 (هال ٠١ :ت) يفَسْنلا نيدلا ظفاح دمحأ نب هللا دبع تاكَربلا يبأل "قئاقدلا زنك" هب حرش (ه6

 (ةمدقملا ١/ ٠*1 :"ف") ."" نم ٌطقاس «زنكلا» ىلإ «ينيعلل» نم"
 :ليقو ه١١۸ دعب :ت) يفنحلا ءيورهلا ءيهارفلا هللا دبع نب دمحم نيدلا نيعمل "زنكلا حرش"

 ةيده" "5 :مالعألا" ء١١١٠ /۲ :"نوئنظلا فشك") ."نيكسم الئم"ب فورعملا (ه4

 تاكرّبلا يبأل "قئاقدلا زنك" هب حرش '١47(. /” "يشاوحلاو حورشلا عماج" ١/ ۲٤١ :"نيفراعلا

 (.هال١٠ :ت) يفّسْنلا نيدلا ظفاح. «دمحأ نب هللا دبع
 يناتسُهَقلا «يناسارش ا «نيدلا ماسح دمحم نيدلا سمشل "نيرحبلا يشاوحو زومرلا عماج" :ىمسملا
 ردص «دوعسم نب هللا ديبعل (ةياقولا رصتخم) "ةياقنلا" هب حرش .(ه957 :ليقو هجم" :ت)

 يف ةياورلا ةياقو" هب رصتخما .(هال4ا/ دعب :ت) يفنخلا «يراخبلا «يبوبحملا ءرغصألا «يناثلا ةعيرشلا

 «ميهاربإ نب هللا ديبع نب دمحأ ربكألا ءلوألا ةعيرشلا ردص نب دومحم ةعيرشلا ناهربل "ةيادهلا لئاسم

 (ه ٤۷٣ دودح يف :ت) يفنخلا «يراخيبلا «يوبحملا

 «ينيمزعلا ءيدهازلا نيدلا مجت دمحم نب دومحم نب راتخم ءاجرلا يبأل "ةينغلا ميمنتل ةينملا ةينق"

 جات" ٠۳ /۲ :"ةداعسلا حاتفم" ءأ /ه١ /7 :"رايخألا مالعأ بئاتك) .(ه7504 :ت) يفنحلا

 45٠(. / :"ةيضملا رهاوجلا" 740 :ص ."مجارتلا



TAY 

 «لخملا زاجيإلا ةريثك عضاوم يف اهيف لب ؛هذخأم ىلع عالّطالا دعب اّلِإ انعم مهفي ال ام ريبعتلا

 رصتقا اذإ طلغلا يف عوقولا نم يتفملا نمأي الف يئاوحلا عم اهتعلاطم سرام نمل كلذ رهظي

 يأ ةيشاح يف تيأرو .اهريغ وأ يشاوحلا نم اهيلع بتك ام ةعجارم نم هل دب الف اهيلع

 ىلع الو يجن نبا ىواتف ىلع دمتعي ال هنأ "!نيكسم النم حرش ىلع ٌيرهزألا دوعسلا

 ۰ ."ّيروطلا ىواتف

 لقب م ,قالطإلا ىَلَع ماَمإلا ٍلْوَقِب تفي هنأ اَهِررَغَو ٍةّيجاَرْيلا يف اَمُكٌحّصَأْلاَو

 َيِسدُقْلا يواخلا يف َحْحَصَو دايز نب نسا رق لوق م ثلا لوق م نالا
 اج ٍناَحْحَّصُم ٍناَلْوُق ِةَلأْسَمْلا يف ناگ یم :هريغو رحَبلا يفق يف .كرذُملا ةو

 .اهدحأب ءاَتفإلاو ءاضَقْلا

 ىلع قالطإلا ىلع ىوتفلا مث اهترابع :لوقأ €“ةيجارسلا يف اك حصألاو :هلوقط 13

(1) 

)00 

 م

(4) 

 باب «قالطلا باتك ء١۳ /۲ :(نيعملا حتف) "نيكسم المل زنكلا حرش ىلع نيعملا هللا حتف" :ةاّيسملا
 نب دمحم دوعسلا يبأل ةيشاح وهو ««رخآ ٍلقنب تديأت اذإ الإ» :هيف ةرابعلا ماتو .فرصتب ؛تايانكلا
 عماج" ء١۱٠۳ ١/ :"تاعوبطملا مجعم") .(ه ١١۷١ :ت) يفنحلا «يرصملا «ينيسحلا ءردنكسإ يلع

 .(۲۲۹/۲ :"ةيرهزألا سرهف" ء4۹۷٤ /۳ :"نيفلؤملا مجنعم" 1٤6۸۳ /۳ :"يشاوحلاو حورشلا

 :ليقو ه 411١ دعب :ت) يفتح ا ء«يورما «يهارفلا هللا دبع نب دمحم نيدلا نيعمل "زنكلا حرش'و

 ."نيكسم التم"ب فورعملا ( ه٤

 ۹۷١( :ت) يفنحلا «يرصملا "ميجن نبا" ب ريهشلا «ميهاربإ نب نيدلا نيزل "ةينيزلا ىواتفلا"ب ةاّيسملا
 يفتحلا ءيرداقلا «يروطلا يلع نب نيسح نب دمحمل "ةيرصملا ثداوحلا يف ةيروطلا هكاوفلا"ب ةاسملا
 3٠١7/5 "مالعألا") .اهيلع داز "يدنا نيدلا جارس یواتف" بترو هيف عمج ء(ه ۱۱۳۸ دعب :ت)

 ۳١۸( /۲ :"نیفراعلا ةيده" ۲٣٠١ /۳ :"نیفلؤلا مجعم"

 نب يلع دمحم يبأل .فرصتب باوجلا ىلع هيبنتلاو يتفملا بدأ باتك ٠١۲ :ص «"ةيجارسلا ىواتفلا"

 مجعم") .(ه079 دعب :ت) يفنحلا ءيناغرفلا «يشوألا ءيميتلا نيدلا جارس ءدمحم نب نايثع
 ١/ 7/٠١(. :"نيقراعلا ةيده" ء١٠١٠ ١/ :"تاعوبطملا

 ةدئاف

 :لاوقأ ةثالث ىلع هفلؤم ىلإ باتكلا اذه ةبسن يف تاقبطلاو مجارتلا باحصأ فلتخا دق

 "نونظلا فشك" يف ةفيلخ يجاح هركذ :يشوألا ؛يميتلا دمحم نب نايثع نب يلع هنأ :لوألا
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 اذإ ليقو .ٍدايز نب نسحلاو رفز لوق مث ءِلّمحم لوق مث فسوي يبأ لوق مث «"”ةفينح يبأ لوق
 يتفملا نكي مل اذإ حصأ لؤوألاو «رايخلاب يتفملاف بناج يف هابحاصو بناج يف ةفينح وبأ ناك

 .مهفاف حراشلا مالك يف روكذم ريغ حصألا لباقمف ها اًدهتجم

 يف نيعباتلا محازو ةباحصلا ىأر هنأل كرابملا نب هللا دبع لاق «مامإلا لوقب :هلوق# [ 3

 ."'مساق ةمالعلا حيحصت يف اذك ٍنامزو رصع فالتخا نكي ملام ىوقأو ّدشأ هلوقف «ىوتفلا

(1) 

000 

 .هانررح يذلا وهو «(نيعلا فرح ء١٠ )٤/ :"مالعألا" يف يلكززلاو (ءافلا باب ء١۱۲۲ /۲)

 نيدباع نبا ةمالعلا لجن «يدنفأ نيدلا ءالع دمحم خيشلا هيلإ هبسن «ةيادحلا ئراق نيدلا جارس وه : يناثلا

 .(ىوعدلا باتك 5/1١"07: :) (رايخألا نويع ةرق) "راتحملا در ىلع هتيشاح ةلمكت" يف يماشلا

 ء۲٤ /) :"مالعألا" يف يلكززلا هركذ «يونزغلا ءيدنحلا دمحأ ني قاحسإ ني رمع وه :ثلاثلا

 .«كش هيلإ (ةيجارسلا ىواتفلا) ريخألا اذه ةيسن ينو) :لاقو ؛(نيعلا فرح

 ىلع قيقحتلا ةمدقم" يف يدنملا يوتسبلا نارثع دمحم خيشلا هتبثأ امك .حصألا وه لوألاو

 .(فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن قيثوت ٠۱۹-٠۲۳ :ص) :"ةيجارسلا ىواتفلا

 يآ لوق ىلع» :(باوجلا ىلع هيبنتلاو يتفملا بدأ باتك 1٠۲ :ص) :"ةيجارسلا ىواتفلا" ةرابعو

 .؟خلا فسوي يبأ لوقب مث ءهيبحاص لوقب مث «ةفينح

 بدأ حرش" نع ًالقن ءةمدقملا 1۲۸-۱۲۹ :ص «"يرودقلا رصتخم ىلع حيجرتلاو حيحصتلا"

 هللا دبع نب اغبولطُف نب مساق نيدلا نيز لدعلا وبأ وه "مساق ةمالعلا"و "فاصخلل يضاقلا
 ."يفنحلا مساق"ب فرعُي ناك ء(ها/4 :ت) يفنحلا ءيرصملا «يلامجلا ءينودوُّشلا

 وأ "يرودقلا رصتخم حيحصت" ىلإ حرشلا اذه ةيمست يف نيمجرتملا تارابع فلتخا دقو

 ريغ وأ يرودقلا رصتحخم ىلع حبقنتلاو حيجرتلا" وأ "يرودقلا رصتخم ىلع حيحصتلاو حيجرتلا"

 مجعم" 177/١ :نيكزس داؤفل "يبرعلا ثارتلا خيرات" 81+ ١/ :"نيفراعلا ةيده") :رظنا .كلذ

 .(؟١78 /” :ناروط دمحأو اضرلا يلعل "ملاعلا تابتكم يف يمالسإلا ثارتلا خيراتلا

 :ص) :"باتكلا اذه ىلع هقيقحت ةمدقم" يف سنوي ءايض خيشلا هركذ روكذملا فالتخالا اذهو

 ال ,باتكلا نومضم ىلإ ةراشألا ىلع زكرت تايمستلا هذه رثكأ نأ يل رهظيو# :اًريخأ لاق مث «(5

 :وهف هديب هبتكو «فلؤملا هب هايس يذلا حيحصلا يمّلعلا همسا امأ ءلماكلا همسا قيقحت ىلع

 يف فلؤملا اهرطس يتلا ةزاجإلا ةروص ىلع فقي امدنع ئراقلل كلذ نيبتي ابك "٠ حيجرتلاو حيحصتلا"
 نيذلا هدابع ىلع ٌمالسو هلل دمحلا" :ةزاجإلا كلت ةحتاف يف لوقي ذإ هذيملتل "لصألا" ةخسن رخآ

 خيشلا «يفيلات نم "حيجرتلاو حيحصتلا"ب ىّمسملا باتكلا اذه لع أرق دقف ؛دعيو ؛ىفطصا

 :ةرابع -رياغمو رغصأ طخبو- هدعب تبتك ينكلو كلذك باتكلا مسا تبث دقلو "خلا ...لضافلا
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 مالك هديفي ايك ال وأ بناج يف هدحو درفنا ٌءاوس يأ «قالطإلا ىلع :هلوق# 1

 .مهفاق لّصفملا يناثلا لوقلاب هتلباقم نم "”ةّيجارّسلا

 وبأ وهو يناّلا لوقب ذخؤي ٌةياور مامإلل دجوي مل اذإ مث يأ «يناّثلا لوقب مث :هلوقا» [1

 .خلإ ٌدّمحم وهو ثلاقلا لوقب ذطخؤيف اًضيأ ٌةياور هل دجوي مل نإف ءفسوي

 .يواحلا يف رّبع هبو ليلّدلا يأ 4كّردملا ةّوق "'مدقلا يواحلا يف حّحصو :هلوق# [4]

 هل ناك نم نا ”ةّيجارّسلا يف امو /”يواحلا يف ام نيب يأ قيفوّتلا يف رهظي يذّلاو :"”ح" لاق

 لوق هيلع ّلدي :لوقأ .ها .بيترّتلاف اّلِإو كردملا ّيوقلا لوقلاب يتفي كّردملا ةّوقل ِكاردإ ةّوق

 ناك نم ينعي دهتجملا نأ يف ٌحيرص وهف ءاّدهتجم يتفملا نكي مل اذإ ّحصأ لّوألاو ”ةّيجارّسلا

 اذه نعو «قباَسلا بيترّتلا عبّتا اَلإو اًليلد ىوقأ ناك ام لاوقألا نم عبتي ليلّدلا يف رظتلل الهأ

 ةرشع عبس يف هدحو رفز لوق اوحجر اک هلوق ىلع هباحصأ ضعب لوق نوحجری دق مهارت
 نع تاياوّرلا تفلتخا اذإ ام ركذي مو «ليلدلا يف رظنلا لهأ مهمنأل ؛هوحّجر ام عبتنف «"ةلاسم

 .«هنومضم ديدحتو حيضوتل ؛"يرودقلا رصتخم ىلع"
 نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نيسحلا يبأل ةيفنحلا عورف يف "رصتخملا" وأ "يرودقلا رصتخم" هب حرش

 فشك") .اًضيأ "باتكلا"ب رصتخملا اذه فرعيو «(ه ٤۲۸ :ت) يفنحلا «يدادغبلا يرودقلا رفعج

 .(7: :ص ء"ةيهبلا دئاوفلا" ١٦۳١ /۲ :"نونظلا

 .باوجلا ىلع هيبنتلاو يضاقلا بدأ باتك ٠1٠۲ :ص «"ةّيجارسلا ىواتفلا" )1(

 مامإلا نع تاياورلا تفلتخا اذإ :لصف «ةريحلا باتك ٠٦۲/١ :'يسدقلا يواحلا" (۲)

 .ةلأسم يف ةفينح يبأ
 .ةمدقملا ءب /0 :ق ؛"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" ()

 مامإلا نع تاياورلا تفلتخا اذإ :لصف ء«ةريحلا باتك ٠٦۲/۲ :"يسدقلا يواحلا" (4)

 .ةلأسم يف ةفينح يبأ

 .باوجلا ىلع هيبنتلاو يضاقلا بدأ باتك .507 :ص «"ةيجارسلا ىواتفلا" (5)

 .باوجلا ىلع هيبنتلاو ىضاقلا بدأ باتك .507 :ص «"ةيجارسلا ىواتفلا" (

 :هلوق 2111179 :ةلوقملا يف ًالّصفم -هللا هحرس نيدباع نبا اهرکذ اک ءةلاسم نيرشع يه لب (۷)
 ىتفي يتلا لتاسملا يف رفظلا ةليسو" باتك) :اًضيأ رظناو ء«رفز لوقب اهب ىتفي يتلا تسلا نم اذهو»

 "رفز مامإلا لوقب هب ىتفي اهيف رهزلا لوقلا و آلملا نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلل "رفز لوقب اهيف



 م

 يف اى ةّجح اهاوقأب ذخؤي لوألا يقف ءالصأ ٌةياور هباحصأ نع الو هنع دجوي مل وأ مامإلا

 خياشملا هيف مّلكتو ٌرهاظ ٌباوج مهنم ٍدحاو نع ةثداحلا يف دجوي مل اذإو :لاق مث «””يواحلا

 هيلع دمتعا امم نيرثكألا ٌمث نيرثكألا لوقب ذخؤي اوفلتخا نإف ءهب ذخؤي اًدحاو الوق نورت أتملا

 دمتعي نمت مهريغو ّيواحطلاو ثيللا يبأو رفعج يبأو صفح يبأك مهنم نوفورعملا رابكلا
 اهيف دجيل ٍداهتجاو رّيدتو لّمأت ّرظن اهيف يتفملا رظني اًضن ةتبلأ ٌباوج مهنم دجوي ل نإو هيلع

 ّرمأ هّنإف هبقاريو ىلاعت هللا ىشخيو ءاقازُج اهيف مّلكتي الو ةدهعلا نع جورخلا ىلإ برقي ام
 .ها .ٌيقش لهاج لك اَّلِإ هيلع رساجتي ال ٌميظع

 [ ةمتت ]
 عقاولا وهو اًقلطم تادابعلا يف مظعألا مامإلا لوق ىلع ىوتفلا ءاملعلا لعج دق

 طقف "يتلاو لمعتسملا ءاملا ةراهط يف اك فلاخملا لوقك ٌةياور هنع نكي مل ام ؛ءارقتسالاب

 ْنأب اوحّرص دقو .مّميِتلا ثحب يف "يبلحلل ريبكلا ةينملا حرش يف اذك رمّتلا ذيبن ريغ مدع دنع

 .(هداز يريب ميهاربإ ةمالعلل

 يف ةفينح يبأ مامإلا نع تاياورلا تفلتخا اذإ :لصف ؛ةريحلا باتك :0577 /7 :"يبمدقلا يواحلا" )١(

 .ةٌرهاط وهوا :هلوق [ ١17/61 :ةلوقملا رظنا (؟)

 .؟رمتلا ذيبن ىلع مميتلا مدقيو» :هلوق [۱۹۹۸] :ةلوقملارظنا (۳)

 وه "يبلحلا"و .مميتلا يف لصف «57 :ص ء(ريبك يبلح) "يلصملا ةينم حرش يف يلمتملا ةينغ" :ىّمسملا (5)
 :"نونظلا فشك") .(ه405 :ت) يفنحلا ؛ينيِطْنَطْسَقلا ؛يبلحلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ

CAAT /Y۲۱۲ /۲ :"ةيرهزألا سرهف" 65 /او 1 :"نيفلؤملا مجعم" 1/١ :"مالعألا" ). 

 «يرغشاكلا نيدلا ديدس «يلع نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأل "يدتبملا ةينغو يلصملا ةينم" هب حرش

 (مابءو :ت) يفنحلا

 ةدئاف

 هداز ىربك شاط ةمالعلا هاّيسف ؛"ريبكلا ةينملا حرش" ةيمست يف تاقبطلاو مجارتلا باحصأ أطخأ دقو

 اًضيأ هعبتو ؛هداز ىربك شاطل اًعبت :"نيفنصملا مجعم" يف اذكو :"يلصملا ةينم حرش يف يلحتملا ةينق"ب



۳۸٦ 

 :ىوتفلا :"”رئاظتلاو هابشألا ءاضق يفو .ماحرألا يوذ لئاسم عيمج يف ٍدّمحم لوق ىلع ىوتفلا

 ملعلا ةدايز لوصحل يأ ها "اةّيز اًربلاو "ةينقلا يف امك ءاضقلاب قّلعتي ايف فسوي يبأ لوق ىلع

 ٌجح ال عّوطَتلا ٌجح نم لضفأ ةقدّصلا ْنأب لوقلا نع ةفينح وبأ عجر اذلو «ةبرجّنتلاب هب هل

 ."تاداهشلا يف اًضيأ فسوي يبأ لوق ىلع ىوتفلا نأ "ايديا حرش ينو .9هتقشم فرعو

 a E مما هزل ول كأي وعامل هان 21 ع وم أع هاو وزال 5 اعمال أو 1 رشع عبس يف رفز لوق ىلعو

 هعبت اًضيأو «" يلصملا ةينم حرش يف يلمتملا ةيغب " :هايّمس ايهتكلو ؛يزغلا نيدلا مجنو ؛يميمتلا يقتلا

 قئاقشلا") :رظنا ."يلصملا ةينم حرش يف يلحتملا ةيغب"ب هايس هنكلو ؛يباحلا خابطلا بغار دمحم

 بكاوكلا" «؟ هال ١/ :"ةيزّسلا تاقبطلا" ء١۶٠٠ ٤/ :"نيفنصملا مجعم" ء١٦۲۹ :ص «"ةينامعنلا

 .(7* 8 /8 :"ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ" «14 /7 :"ةرئاسلا

 حرش يف يلمتسملا ةينغ" :مساب كيدنف سويلينرك روتكدلاو يونكللا يحلادبع ةمالعلا هركذو
 «؟01/8 :(لضافألا مجارتب لئامألا برط) "يونكللا ةمالعلا لئاسر ةعومجم") ."يلصملا ةينم

 .(115:ص «"عوبطم وه اب عونقلا ءافتكا"

 :لثم :ةيدنهلا عباطملا ضعب نم -"يلصملا ةينم حرش يف يلمتسملا ةينغ'"- مسالا اذهب عبّطو
 .كلذ ريغو «"ددبويد ااو ."ؤنهكل عباطملا رخف عبطم"و « 2" يلهد يئابتجملا عبطملا"

 ةطوطخملا "ريغص يبلح" خسُت ضعب اذكو «ةعوبطملاو ةطوطخملا هخسن ضعب انيأر نكلو

 حرش يف يلمتملا ةينغ" :وه هسفن هب فلؤملا هاّيس يذلا يمّلعلا همسا اههنم لك يف اندجوف ؛ةعوبطملاو

 ةينغ" عيمجلا يف لب ؛"يلمتسملا ةينغ" :اهيف بوتكملا هنم ِةَيْطخ ٍةخسن يأ ىلإ لصن ملو ؛"يلصملا ةينم
 .باوصلا وه هلعلو ؛"يلمتملا

 .يواعدلاو تاداهشلاو ءاضقلا باتك ءدئاوفلا :يناثلا نفلا ۲٦۲ :ص «"رئاظنلاو هابشألا" )١(

 ةقرفتم لئاسم :باب «يضاقلا بدأ باتك ٤ ٠٠١ :ص «"ةينغلا ميمتتل ةينملا ةينق" (۲)

 .دلقلا يف ٌعون «ديلقتلا يف ل وألا لصفلا «يضاقلا بدأ باتك ء1۹ /۲ :"ةيزازبلا یواتفلا" (۳)

 .«جحلا ةيلضفأ ةيزازبلا يف حجرو» :هلوق ]١٠٠٠٠[ ةلوقملا يف ةلآسملا رظنا ()

 ءاضقلا باتك ءدئاوفلا :يناثلا نفلا ء35 /” :"رئاظنلاو هابشألا تاهم لحل رئاصبلا يوذ ةدمع" )٥(

 .يواعدلاو تاداهشلاو

 ايف فسوي يبآ لوق ىلع ىوتفلا ٠١١ :ص) :"يتفملا مسر دوقع حرش" يف نيدباع نبا ةمالعلا لاق ()

 .؟ءاضقلا عباوت نم يه نكل :ٌتلق» :"هابشألا ىلع يريبلا حرش" نع ةرابعلا لقن دعب (ءاضقلاب قلعتي

 :(يواعدلاو تاداهشلاو ءاضقلا باتك «دئاوفلا :يناثلا نفلا 46 /؟) :"رئاصبلا يوذ ةدمع" ةرابعو (0)
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 الِإو «حيحصتلل نوتلا لهآ ركذ مدع دنع اذه نوكي نأ يغبنيو «"”ةلاسر يف اهُمرّرح ٌةلأسم

 ٌلاسحتساو ٌسايق ٍةلأسم يف ناك اذإو ها ًةرتاوتم تراص اهمأل ؛ىفخي ال امك نوتملا يف اهب مكحلاف

 :"رحبلا نم تئاوفلا ءاضق باب ينو .ةروهشم ةدودعم لئاسم يف الإ ناسحتسالا ىلع لمعلاف
 رخآ ينو .ها .اهيلإ ٌريصملا نّيعت ىرخأ ةياور يف تتبثو ةياوّرلا رهاظ يف ركذت مل اذإ ةلأسملا

 ال ريخألا وأ لّوألا وه حجاّرلاف ٍلاوقأ ثالث ةلأسملا يف ركذ اذإ :”َّيفسَنلا مامإلل ىفصتسملا

 يف هركذ .ها .ٌةياور اهتقفاو اذإ ةيارّذلا نع لدعي نأ يغبني الو :29ةينملا حرش ينو .ها .طسولا

 ةدراولا ةّلدألل دوجشلاو عوكّرلا نم عفّرلا بوجو ةياور حيجرت ضرعم يف ”ةالّصلا تابجاو
 .مامإلا نع ةروهشملا ةياوولا فالخ اهّمأ عم

 يف حيحصتلا ظفل نكي مل اذإ ام ىلع ٌلومحم اذه «هرخآ ىلإ ”رحبلا فقو يفو :هلوقل 7
 .!ينأيس امك دكآلا عبتي لب ؛رّيخي الف يأ :"ح هدافأ امك رخآلا نم ّدكآ امهدحأ

 .«'ةلاسر' يف اهانرّرح ةلئسم رشع ةعبس ىلع ديزت لئاسم يف رفز لوق ىلعو»

 يريب"ب فورعملا دمحأ نب نيسح نب ميهاربإل "رفز مامإلا لوقب هب ىتفي ايف رهزلا لوقلا" :ةاّيسملا )١(
 هب ىتفي اهيف رهزألا لوقلا» :هيفو ء3" 5 ١/ :"نيفراعلا ةيده") .(ه99١١ :ت) "يريب نبا" وأ "هداز

 ١19/١(. :"رثألا ةصالخ" ء«رفز مامإلا لوقب

 .تئاوفلا ءاضق باب ءةالصلا باتك ء١ ٤١ /۲ :"قئارلا رحبلا" (؟)

 هلقني ادحأ دجت ملو ههتطوطخم يف الو هنم ةعوبطملا ةخسنلا يف ال ."ىفصتسملا" يف لقنلا اذه ىلع رثعن مل (۳)

 ء۲٠١٠ )١/ :"قتارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم" يف اًضيأ هلقت دقو «نيدباع نبا ريغ "ىفصتسملا" نع

 .(ةالصلا طورش باب ةالصلا باتك

 .ناكرألا ليدعت :نماثلا ءةالصلا ضئارف 746 :ص ."يلصملا ةينم حرش يف يلمتملا ةينغ" (4)

 مامإلا لوقو «-هللا همحرح فسويوبأ مامإلا وه ةيضرفلاب لئاقلاو ةالّصلا ضئارف يف هركذ لب (5)
 :ص «'يلمتم ا ةينغ”) :رظنا .امههعم ليلدلاو ءٌبوجولا -هللا مهمحر دمحم مامإلاو ةفينح يبأ مظعألا

 .(ناكرألا ليدعت :نماثلا «ةالّصلا ضئارف 7556 -؟91

 .فقولا باتك ءالالال /6 :"قئارلا رحبلا" ()

 .ةمدقملا ءأ /1-- ب /ه :ق «"ردلا ىلع يبلحلا ةيشاح" (۷)

 .«خلا ناك اذإ ًالإ» :هلوق .[497] :مقربو ««ةياور تليد اذإ» :هلوق [541] :مقرب :ةلوقملا :يف (۸)



TAA 

 اًقنآ "'هانمّدق امل نوتملا يف نيلوقلا ٌدحأ نكي مل اذإ اهب اًصيأ رييختلا دييقت يغبنيو :لوقأ

 لمعلاف ىوتفلاو حيحصتتلا فلتخا اذإ هنأ نم «””رحبلا نم تئاوفلا ءاضق يف املو «ٌيريبلا نع

 هب اوحّرص امل ىواتفلا يف رخآلاو حورّشلا يف امهدحأ ناك ول اذكو .ها .ىلوأ نوتملا قفاو اب

 نكل ؛ىواتفلا يف ام ىلع ٌمّدقم حورّشلا يف امو ءحورّشلا يف ام ىلع ٌمّدقم نوتملا يف ام نأ نم

 ةلأسم تركذ ول اَمأ .الصأ حيرصّتلا مدع وأ نيلوقلا نم لك حيحصتب حيرصتلا دنع اذه

 حيجرت "مساق ةمالعلا دافأ دقف اهلباقم حيحصتي اوحّرص لب اهحيحصتب اوحّرصي ملو نوتملا

 ىلع ٌمّدقم حيرصلا حيحصتلاو «ٌيمازتلا ٌحيحصت نوتملا يف امو ٌحيرص ٌحيحصت هنأل ؛ناثلا

 ناك ول رييخت ال اذكو ءبهذملا يف حيحّصلا وه ام ركذ نوتملا مازتلا يأ :ّيمازتلالا حيحصتلا

 ىلإ انعجرف اطقاست ناحيحصتلا ضراعت اً هئأل ؛هريغ لوق رخآلاو مامإلا لوق امهدحأ

 ىتفي ال هلآ اندنع ررقملا :ةيريخلا ىواتفلا تاداهش يف لب «مامإلا لوق ميدقت وهو لصألا

 اّلِإ امهريغ وأ امهدحأ لوق وأ امهوق ىلإ هنع لدعي الو ءمظعألا مامإلا لوقب الإ لمعيو

 بهذملا بحاص هلأل ؛امهوق ىلع ىوتفلا نأب خياشملا حرص نإو ةعرازملا ةلأسمك ةرورضل

 باتك نم "هيفو ءةالصلا تاقوأ ىلع مالكلا دنع “رحبلا يف هلثمو ها مّدقملا مامإلاو

 اوللع ول اذكو .ها .لاق ني نم ملعي مل نإو بجي لب مامإلا لوقب ءاتفإلا لحي :ءاضقلا

 .«خلا "يسدقلا يواحلا" يف يَحِصولا :هلوق [47/؟] :مقرب «ةقباسلا ةلوقملا يف ()

 .ريسي فرصتب «تئاوفلا ءاضق باب «ةالصلا باتك ء١ ٠١۲ -٠١١ /۲ :"قئارلا رحبلا" (؟)

 .رجحلا باتك ۲٤۲ :ص "يرودقلا رصتخ ىلع حيجرتلاو حيحصتلا" (۳)

 نإو ةفينح يبأ لوق ريغب ىتفي ال :ٌبلطم «تاداهشلا باتك 77" /7 :"ةيربلا عفنل ةيريخلا ىواتفلا" ()

 «يلْمرلا ءيقورافلا يميلعلا «يويألا يلع نب دمحأ نب نيدلا ريخ ةمالعلا خيشلل «خياشملا هحّحص

 (ها41١1 :ت) يفنحلا

 .ةالصلا باتك 4 79/ ١/ :"قئارلا رحبلا" (0)

 .ديلقتلا يف لصف ءاضقلا باتك ء٤ 57 /7 :قئارلا رحبلا" يف :يأ (7)
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 باتك نم "”'هاواتف يف ِلْمّرلا هدافأ امك للعملل اًحيجرت قيلعتلا ناك رخآلا نود امهدحأ

 الإ ناسحتسالا ميدقت لصألا ّنأل ٍ؛اًسايق رخآلاو اًناسحتسا امهدحأ ناك ول اذكو ءبصغلا

 هبو ةياوزلا رهاظ امهدحأ ناك ول اذكو ءضراعتتلا دنع هيلإ عجربف "'هانمّدق اك ىنثتسا اميف

 رهاظل حيجرتلا ناك تفلتخا اذإ ىوتفلا :لاق ثيح "”رحبلا نم عاضّرلا باتك يف حّرص

 ةياوّرلا رهاظ نع صحفلا بجو حيحصتلا فلتحا اذإ :فرصملا باب نم (9هيفو «ةياوّرلا
 يتفي هنأ تاراجإلاو فقولا يف "يتأيس امل فقولل عفنأ امهدحأ ناك ول اذكو ءاهيلإ عوجّرلاو

 امل نيرثكألا لوق امهدحأ ناك ول اذكو «هيف ءاملعلا فلتخا ايف فقولل عفنأ وه ام لكب

 .يواحلا نع ©)ءانمّدق

 نم الك خياشملا حّحص مث رخآلا ىلع ٌحجرم نيلوقلا دحأل ناك اذإ هنأ لصاحلاو

 ءحيحصتلا دعب لزي مل حّجرملا كلذ ّنأل ؛ٌحّجرم هل ناك ام هب ذوخأملا نوكي نأ يغبني نيلوقلا

 .“ميلعلا حاتفلا ضيف نم "يل رهظ ام اذه ءرخآلا يف دجوت مل ٍةّوق ةدايز هيف ىقبيف

 كرت اذإ عرازملا وأ كيرشلا يف ٌبلطم .بصغلا باتك ء7/١8٠ :"ةيريخلا ىواتفلا" )١(

 .خلا ...ىعرت ةميهبلا

 .«خلا ...يسدقلا يواحلا" يف حّصو» :هلوق ء[١١٤] :مقرب ءةقباسلا ةلوقملا يف (۲)
 .عاضرلا باتک ۳۸۸ /۳ :'قئارلا رحبلا" (۳)

 .ريسي فرصتب «فرصملا باب ةاكزلا باتك ٤١١ /۲ :"قئارلا رحبلا" يف :يأ (5)

 :مقرب ةلوقملاو ««كلذ فالخب ةحلصملا تناك اذإ الإ» :هلوق ء[؟9944١] :مقرب ةلوقملا يف (5)

 .«هباب يف رم ايكا :هلوق ( 1

 .«كردملا ةوق "يسدقلا يواحلا" يف حّحصو» :هلوق :[47/7] :مقرب ةلوقملا يف (5)

 :ص) :"يتفملا مسر دوقع ىلع هحرش" يف ًالّصفم هسفنب -- هللا همحر -- نيدباع نبا ةمالعلا هركذ ايك (۷)
 .(تاحجرملا بابسأ ۳-۱٦٩

 :ةدايز ٠- هتدوسم هللا همحر نيدباع نبا اهيلع بتك يتلا "ردلا" ةخسن - "د" ين" :روفرف روتكدلا لاق (4)

 «يناثلا نفلا ء7 57 :ص) :"هابشالا" ءاضق يف ام اولمح اذه ىلع :امهدحأب ءاتفإلاو ءاضقلا زاج :هلوق»

 (رشع يناثلا لصفلا ءحاكتلا باتك :84 )١/ :"ةيزازبلا" نع (يواعدلاو تاداهشلاو ءاضقلا باتك

 (ةمدقملا 2375/١ :ف) ."«ةحلصملا نم هدنع عقي اب ىتفي امنإ يتفملا نأ نم
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 اهنيب حيجرتلاو اهحيضوت :ءاتفإلل تامالعلا

 هبو ءقْفُي بو .ىَنَمْلا ِهْيَلَعَو ُهُلْوَمَف ِءاتْفإلِل ثاماََعْلا اَمأ :")ٍتاَرَمْضَمْلا لأ يف

 وأ ؛خبجّصلا َوُهَو َمأْلا ُلَمَع ِهْيَلَعَو ِمَْيْلا ُلَمَع ِهْنلَعَو فاميغالا ِْنَلَعَو لحلأت
 ٍةَيِشاَح يف َرِكد نب اَهوْحَتَو ُراَتْخُمْلا وأ ُدَجْوَأْلا وأ كَبْشألا وأ رَهَظَأْلا ؤأ ءْحَصَأْلا

 ُظْفَلَف «ٍضْعَب نم دكا ٍِظاَفْلَأْلا ُضْعَبَو ربو :هیواَف يف يلْغَرلا اَنُحْيَش َلاَقَو ها ودرب

 نم دكا ىقْفُي ِهبَو ُظْفَلَو ءاَرْيَغَو ِهَبْأْلاَو ْحَصَأْلاَو «حيجملا طفل نم ذگآ ىَوْعَقْلا
 .ىَقَتْلا طاّيتخالا نم « ُطَوْحَدْلاَو «حيجلصلا نم دكا حملا ENE ىّوْقْلا

 يتفما نأل هب تيّمُسو ّيوقلا باشلا وهو يتفلا نم ٌةَقتشم «ىوتفلا هيلعو :هلوق [475]

 قاقتشالاب دارملاو «"ينيعلل عمجملا حرش نع قاّرَرلا دبع نبا هتثداح باوجب لئاسلا يقي

 فسوي نب رمع نب فسوي نيدلا سمشل «فرصتب ءةمدقملا ١/ ٠1۲ :"تالكشملاو تارمضملا عماج" (1)

 فشك") ."رازبلا رمع خيش *هريبن"ب كرتلا دنع فورعملا (ه١۸۳ :ت) رازبلا «يروداكلا «يقوصلا

 دمحم نب دمحأ نيسحلا يبأل "يرودقلا رصتخم" هب حرش .(154 /8 :"مالعألا" ء١۳٦١ /۲ :"نونظلا

 .(.ه 178 :ت) يفنحلا ؛يدادغبلا :يرودقلا رفعج نب دمحأ نب

 ىسوم نب دمحأ نب دومحم -ءانثلا يبأ :وأ - دمحم يبأل وهو «ةمدقملا ءأ /5 :ق ؛"عمجتسملا" :ىّمسملا (؟)

 :"عماللا ءوضلا") .(ه4408 :ت) دلوملا يباتْنَعلا ءلصألا يبّلحلا ؛ينيعلا نيدلا ردب دمحأ نب
 نيدلا رفظمل "نيرّنلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم" وه "عمجملا"و .(١87/؟ :"نيفراعلا ةّيده" ٠"

 أشنملا يدادغبلا ءلصألا يكِبلْعَبلا ”"يتاعاسلا نبا"ب فورعملا «-بلغت :وأ-- بلغت نب يلع نب دمحأ

 نوتملا ىلإ ليلدلا" ء١٠۷٠ ١/ :"مالعألا" 1/4۹ :ق /۲ :"رايخألا مالعأ بئاتك" .(ه594 :ت)

 (7501 :ص «مساق نب ميهاربإ نب زيزعلا دبعل "ةيملعلا
 عمجم"ب باتكلا مسا ركذت ءانيديأ نيب يتلا ةعوبطملاو ةطوطخملا هخسُت ضعب انيأر دق :لوقن

 نيسحلا يبأ خيشلا رصتخم" ىوحيد» :باتكلا ةمدقم يف فلؤملا لاق ثيح ؛"نيرينلا ىقتلمو نيرحبلا

 امهو ؛نيرحبلا عمجم اذهو ؛نارخاز نارحب اههنإف «"يفّسنلا صفح يبأ خيشلا ةموظنم"و "يرودقلا

 نيرحبلا عمجم" همسا نأ يف ةّيلج ةحضاو ةرابعلا هذهف .«نيرّينلا ىقتلم اذهو «ناقرشملا نارّينلا

 ."نيرّيتلا ىقتلمو
 عماج"و )٠١١/١( :"نيفراعلا ةيده"و ٠١۹۹( /۲) :"نونظلا فشك" بحاص هركذ ام امأو

 "نيرهنلا ىقتلمو نيرحبلا عمج" :باتكلا مسا نأ نم مهريغو ٠٠١١( /) :"يشاوحلاو حورشلا
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 .ليق اذك هتقيقح ال ثودحلاو ةّوقلا نم ىتفلا هنع أبنأ ام ةظحالم اهيف

 ةفاضإلاو ءروضحلل هيف لأو «نامّزلا قلطم مويلاب دارملا (مويلا لمع هيلعو :هلوق# [47]

 اذه يف ساّنلا لمع هيلع يأ :ناضمر موصك هنامز ىلإ ردصملا ةفاضإ نم يهو «يف ىنعم ىلع

 .رضاحلا نامزلا

 حجارلاو ةياور صوصنمل اب هبشألا هانعم :""ةيزازبلا" يف لاق (هبشألا وأ :هلوق# [؟7]

 ليلّذلا ىنعمب لمعتست ةلمهملا لاّدلاب ةيارّدلاو .ها .ىوتفلا هيلع نوكيف ةيارد

 ."ىفصتسملا يف اک

 ٌةرهاظ ٌةهجّتم هيلع ليلدلا ةلالد ّنِإ ثيح نم اًهجو رهظألا يأ €هجوألا وأ :هلوق [۷]

 .هريغ نم رثكأ
 ."7"ط" انؤاملع لخأ هبو «فراعتملا وهو «فرعلا ىرج هيو :مهوقك (اهوحتو :هلوق 3

 ريخ ْحيّشلا ةمالعلا باتكلا اذه يف قلطأ ثيح هب دارملا انخيش لاقو :هلوق# 73

 .يلمّرلا نيذلا

 ىواتفل ٌمسا انه يهو ءاَضيأ فلألاب ىواتف ىلع عمجيو ىوتف عمج «هيواتف يف :هلوق# 3

 .ىتش لئاسم يف اهرخآ يف كلذ ركذ دقو ةّيَربلا عفنل ةّيريخلا ىواتفلاب ةاّرسملا ةروهشملا هخيش

 ٌبجاو ال ٌحجار ميدقتلا اذهو ءاهريغ ىلع مّدقتف ىوقأ يأ 4صضعب نم دكآ :هلوق# 3

 .هاتركذ ام باوصلاو ءأطخ وهف

 "َنيّرينلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم" :وه باتكلا مسا نأ نالبق سايلإ باتكلا اذه ققحم اًضيأ تبثأ دقو
 ءلوألا مسقلا ء١٠ :ص .نالبق سايلإل "نيرينلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم ىلع قيقحتلا ةمدقم" :رظنا

 .(يناثلا بايلا

 ةيفيك يف كثلاثلا عونلا «نيميلا يف عباسلا لصفلا «يضاقلا بدأ باتك 11/۲ :"ةيزازبلا ىواتنلا" )1(

 .فالحتسالا

 .ةمدقملا ءققحملا صنلا :يناثلا مسقلا ١/ ٠١١ :يفسنلل " ىفصتسملا" (۲)

 «مويلا لمعلا هيلعو» :ةدايز اهيفو ؛ةمدقملا .44 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 حوجرملاو فيعضلا لوقلا نم دارملا يف ٌبلطم «ىتش لئاسم ۲۳١ /۲ :"ةيريخلا ىواتفلا" ()

 .ءاتفإلا تامالع ضعبو
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 .ةينملا حرش نع "يتأي ام هديفي اک

 ةغيص ّيأب ةّيلصألا ىوتفلا فورح هيف يذلا ظفّللا يأ «ىوتفلا ظفلف :هلوق» [481]

 , "زر" اس رع

 دق هوحنو حصألا وأ حيحصلا لباقم نأل €خلإ حيحصلا ظفل نم دكآ :هلوق»

 ام كلذ ريغو مهلماعتل قفاوملا وأ ساثلاب قفرألا وأ طوحألا وه هنوكل هب ىتفملا وه نوكي

 هنأ ملع ٍلوق يف ىوتفلا ظفلب اوحّرص اذإف «هب ءاتفإلا ىلإ ايعاد بهذملا يف نوحججرملا هاري

 ظفل ىلوألاب اذكو ىوتفلا ظفلل واسم لمعلا هيلعو ذخأن هبو ظفل ْنأ يل رهظيو هب ذوخأملا

 .لّمأت هيلع عامجإلا ديفي هّنأل ؛ةّمألا لمع هيلع

 تاّبحتسم يف ٌيونعملا ءايّضلا يفو .”ط رهظألاو طوحآلاك «اهريغو :هلوق» [445]

 .راتخملا ةظفل نم غلبأو دكآ ىوتفلا ةظفل :ةالّصلا

 ءرصحلا ديفي لّوألا نأ امهنيب قرفلاو :مامهلا نبا لاق «هيلع ىوتفلا نم دكآ :هلوق 63

 .قاّرَرلا دبع نبا .ها .ةّيّحصألا ديفي يناثلا «كلذب اَّلِإ نوكت ال ىوتفلا نأ ىنعملاو

 ٌحصألا ّنأل ؛روهمجلا دنع روهشملا وه اذه (حيحصلا نم دكآ حصألاو :هلوق# 3

 :“يريبل هابشألا يشاوح يف نكل «فيعضال ّلباقم حيحصلا يأ :وهو «حيحصلل باقم

 .عمجملا حرش يف اك ةّذاَّشلا ةياوّرلا حصألا لباقم اندجو انأل ؛بلاغلاب كلذ دّيقي نأ يغبني

 .قاّرَرلا دبع نبا .ها

 .«خلا .نكل ٌثلق» :هلوق ]٤۸۸[ :مقرب ةلوقملا يف )١(

 .ةمدقملا «88 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (؟)

 .ةمدقملا ١/ ٤۹ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 هللا ةفرعم بوجو نايب يف لصف «ملعلا بلط لضف يف لوألا بابلا ء١۷ ١/ :"يونعملا ءايضلا" (54)

 .ةالصلا تابحتسم «خلا ىلاعت

 .ةمدقملا 01 ١/ :"رتاصبلا يوذ ةدمع" (ه)
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 "7 ط ليضفتتلا لعفأب هيف ربع ام لك يف كلذ لاقي نأ رهاظلا 4خلإ طوحألاو :هلوقال 7

 ." رهتلا" يف اك نيليلدلا ىوقأب لمعلا طايتحالاو

 الإ ٍفَحْصُم ُنسَم ُروُي الو :هلؤق َدْنِع "يَلَحْلِل ِةَيْنُمْلا حَه يف نِكل :تلُق
 مالا ٌرْخآْلاَو حيجصلاب ًههُدَحَأ َرْبَع نار ِناَماَمِإ / َضَراَعَت اَذِإ :هفالغب

 ققؤأ ققثفلاب ذغألاو خيجص هئ ىلع افا امهئأل ؛لؤأ حيجئملاب دخلا
 دمتعم باتك يف ٌةياَور ْتَلَيُذ اَذإ :يتفُمْلا باَدآ ِةَلاَسِر يف تير م .ظَفْحُيِلَف

 باش يأ اًضْبَأ اهِقِلاَحْمتَو اهب َيِْفُب ْنَأ ُهَلَه ءاهوحت وأ ققؤألا وأ «ىلؤألا وأ حصا
 ِهِفلاَخُمب ِتْفُي م ىونقلا ِهْيَلَع أ قْفُي ِهبَو ؤأ هب ٍدوُحَأَمْلا ؤأ حيجمملاب ْتَلَُذ اذ

 يب عيجتملا وه هيك لكلا لو .عيجشلا و الق لا يب نك اذ ل
 .ظَفْحُيْلَف ها َحّلْصَأْلاَو َقلَألاَو ُهَدْنِع ىوفآلا ُراَتْخَيِف

 نأ ركذ ثيح ؟يلْمّرلا مالك نم مهفي ام ىلع ٌكاردتسا «خلإ نكل تلق :هلوق# [484]
 هنم مزليف «هريغ ىلع دكآلا ميدقت هدارم نأ يف ٌرهاظ هّنإف ضعب نم دكآ ظافلألا هذه ضعب

 نأ نايب درج هدارم نوك اًمأو ."0ةينملا حرش يف امل فلاح وهو «حيحصلا ىلع حصألا ميدقت

 ةياغ يف وهف «هيلع قافتالل حيحصلا ميدقت ياني ال كلذو ليضفتلا لعفأ ىضتقمب دكآ حصألا

 هميدقت الإ هتيدكآل ىنعم الو «دكآ هلعج هّنإف هريغ عم ىوتفلا ظفل يف ىّنتي ال هْنَأ ىلع هدعبلا

 يف اًضيأ ”ةّيريخلا يف هلاق ام اَّلَوَأ هانلق ام هدارم نأ ىلع لديو ءمهفاف ىفخي ال اك هريغ ىلع

000 

00 

 يفز

)4( 

(0) 

(0 

 .ةمدقملا 44 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 ."قئارلا رحبلا" نع ًالقن ءةراهطلا باتك ء۲۷ ١/ :"ىتافلا رهنلا"

 .ريغتب «لسغلا ننس ء١ ۵۸-۹ :ص «' ىلمتملا ةينغ"

 ضعبو حوجرملاو فيعضلا لوقلا نم دارملا يف ٌبلطم ءىتش لئاسم ء٠١۴۳ /۲ :"ةيريخلا ىواتفلا"

 .ءاتفإلا تامالع

 .لسغلا نتس 68-4059 :ص «'يلمتملا ةينغ"

 تايابحجلاك حصت ال امو ةلافكلا هب حصت ايف ٌبلطم ؛ةرافكلا باتك ؛١/1448 :"ةيريخلا ىواتفلا"

 .اهريغو بئاونلاو
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 وه اذه «طيحملا بحاص لوق عفدي ال حيحّصلاو هلوقو :تلق .مالك دعب ةلافكلا باتك

 .ها .ىوتفلا هيلعو ححصألا

 ."ط حيجرتلا ةّمئأ نم يأ (ناربتعم نامامإ :هلوق 3

 ال ةّلعلاو :تلق .ٌحصأ رخآلا لعجب امهدحأ درفناو يأ «خلإ اقفتا اهتأل :هلوقظ 31

 ."ط هدافأ طوحألاو طايتحالاو هجوألاو هيجولا كلذك لب ءنيظفللا نيذه ّصخت

 هذه نم ردابتملاو ءاهرخآ يف يأ :اهليذ يف لعج يأ «خلإ ٌةياور تلّيذ اذإ :هلوقال 3

 «حيحصتلا ضراعت هيف سيلف اهتفلاخ نود ٍةدحاو ةياورل عقو حيحصتلاب لييذتلا نأ ةرابعلا

 هلف ءاًصيأ ةحيحص ةفلاخملا ةياوّلا نأ دافأ ليضفتلا لعفأ ةغيصب حيحصتلا ناك اذإ نكل

 0 دو ور

 ذوخأملاو حيحّصلاك طقف ةياوّرلا كلت ىلع ةّحّصلا رصق يضتقت ةغيصب حيحصتلا ناك اذإ اّمأو

 “يفلا نأ يتآيس امل ءاهفلاخمب ءاتفإلا زجي مل ةفلاخملا 0 فعض ديفي امم اههوحنو هب

 نف ءىرخألا ةياوّرلل رخآ باتك يف حيحصّتلا دجو اذإ ام فالخب اذهو «ٌلهج حوجرملاب
 ٌدئاز رخآ ٌليصفت اذه ّنأ رهظ هبو راما فالخلا ىلع هيلع قمّتملا وأ امهنم دكآلا ميدقت ىلوألا

 .مهفاف هل يفلاخم ريغ م ام ىلع

 نم حيحصتلا هيف دجو (يف ٌضورفم هّنأل ؛ٌمطقنم ٌءانثتسا (خلإ ناك اذإ الإ :هلوق 1

 ام حيضوت ءانثتسالا اذه ةدئافو .ّرم اك ٍءيشب هفلاخت لّيذي مل اذإ |هيف هنم ىنثتسملاو نيفرطلا الك

 .مهفاف ٌريركت هيف سيلف «رييختلا نم دارملا نايبو رحبلا فقو نع "رم
 هب حرش يذلا ّيفسنلا يناك وأ مكاحلا يفاك هب دارملا نأ لمتحي ©يفاكلا يفو :هلوق 7

 .يناثلا رهاّذظلاو زنكلا لصأ يفاولا هباتك

 .ةمدقملا .44 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 .ةمدقملا ء۹٤ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۲)

 .«حوجرملا لوقلاب# :هلوق [5 ٠ *] :مقرب «ةلوقملا يف (۳)

 .«رحبلا فقو ينو» :هلوق [411] :مقرب ةلوقملا يف (4)
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 ىلع ءاملعلا صن وأ ليلذلا يف رظنتلا لهأ نم ناك نإ يأ «ىوقألا راتخيف :هلوق# [44]

 .رييختلا دويق ةيقب نم هانمذق ام سنت الو كلذ

 .ةعقاولا كلت يف اًبسانم هاري يذلا حلصألاو هنامزل يأ «قيلألاو :هلوق# [غ45]

 انياحصأ هيلع قفّنا نإ مكحلا ّنأ :هلصاحو .هانركذ ام عيج يآ €ظفحيلف :هلوق [

 يفق الو الوأ ءامهنم الك وأ هيف نيلوقلا دحأ خياشملا ححّحصي نأ اًمإف اَّلإو ءاّمطق هب ىتفي
 «ليلدلا ةّوق ربتعي وأ .خلإ فسوي يبأ لوقب مث ةفينح يبأ لوقب ىتفي نأب بيترّتلا ربتعي ثلاثلا

 ىتفي لب ءالف اّلإو ءيتفملا ريخ ليضفتلا لعفأب حيحصتلا ناك نإ لوألا يفو «قيفوّلا "رم دقو
 وأ ليضفتلا لعفأب امهدحأ نوكي نأ اّمإ يناثلا يفو .ةلاسّرلا نع هلقن ام اذهو ءطقف حّحصملاب

 نع لوقنملا وهو حيحّضلاب ليقو '"!ةّيريخلا نع لوقنملا وهو حصألاب ىتفي ليق لّوألا يفف .ال

 ."- هدافأ ةلاسّرلاو رحبلا فقو نع لوقنملا وهو يتفملا ريخي يناثلا ينو «ةينملا حرش

 الإ يِضاَقْلاَو يتْفُمْلا َنَْب َقْرَف ال ُهْنَأ :هجيجحطت يف ْمِساَق ُحِذّشلا ُهَرَكَذ ام ٌلِصاَحَو
 وجزم ٍلَْقلب اَِْفْلاَو مُكُحلا نو هب ملم يِضاقلاو مكا نع رخت يلا ذآ
 ٍديِْقُتلا ْنَع عوجلا ّْنَأَو ,عامجإلاب لِطاب َقْقْلُمْلا مُكحلا ّنَأَو عاأل قزَحَو لهَج

 يضاقأب صا فالي أَو بذا يف ٌراَخُمْلا َوهَو افاق لطب لمعلا غب
 .ةينلا يف امالنصأ هبعْذَم فال هْؤاَصَق دقني الق دلما امو .بهتجُملا

 .«"كردملا ةوق يسدقلا يواحلا" يف حّحصو» :هلوق [4177] :مقرب ةلوقملا يف (1)
 ضعبو حوجرملاو فيعضلا لوقلا نم دارملا يف ٌبلطم «ىتش لئاسم ۲۳١ /۲ :"ةيريخلا ىواتفلا" (۲)

 .ءاتفإلا تامالع

 .لسغلا ننس 88-04 :ص “لمحا ةينغ" (۳)
 .فقولا باتك ۳۳۷ ٥/ :"قئارلا رحبلا" (4)
 .ةمدقملا ءأ /5-- ب /ه :ق «"ردلا ىلع يلح ا ةيشاح" (0)

 :ص) :"يتفملا مسر دوقع ىلع هحرش" يف هركذ ءيماشلا نيدباع نبال ٌلصفم ٌمالك كانه :لوقن
 .(ءاتفإلل تامالعلا ء٠ 57-14
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 ىلع عوضوملا حيجرتلاو «حيحصتلاب ىممسملا هباتك يف يأ # هحيحصت يف :هلوق# [ 73

 ."ٌيرودقلا رصتخم

 هيلع لب ءيَهَشّتلاب لمعلا هل زوجي ال امهنم اّلك ّنِإ ثيح نم يأ «خلإ قرف ال :هلوق# 1
 مدع رصح دارملا سيلو ءاّمزلم يضاقلاو اًربخت يتفملا ناك نإو ةعقاو لك يف هوحجر ام عابتا

 .مهفاف ةهج لك نم اههنيب قرفلا
 اندنع هسفنل ٌّقح فيعّضلاب لمعلا زوجيال ٌبلطم

 يف ينئالُبنرَّشلا ةمالعلا لاق .هسفنل هب لمعلا اذكو «خلإ ايتفلاو مكحلا ّنأو :هلوق# [غ55]

 عنم "”ّيكبسلا هلاق اك ّيعفاشلا بهذم ىضتقم :"”ديلقتلا زاوج يف ديرفلا دقعلا هتلاسر

 نع عنملا ةيفثحلا بهذمو «هسفتل لمعلا نود ءاتفإلاو ءاضقلا يف حوجرملا لوقلاب لمعلا

 يأ ّيتاعلاب ّيريبلا هدّيقو ءظفحيلف ها احنوسنم راص حوجرملا نوكل هسفنل ىّتح حوجرملا
 فيعصلاب لمعلا ناسنإلل زوجي له :!لاق ثيح صوصُنلا ىنعم هب فرعي هل يأر ال يذلا

 هدييقت ىضتقم نكل هرأ ملف اًيماع ناك اذإ اَمأ «يأر هل ناك اذإ معن .هسفن ٌقح يف ةياوّرلا نم

 ىنعم فرعي يذلا ملاعلا :"تاياوّرلا ةنازخ يف لاق .كلذ ّيّماعلل زوجي ال هنأ يأّرلا يذب

 .ةمدقلا ٠۲۲-٠١١ :ص ؛"يرودقلا رصتخم ىلع حيجرتلاو حيحصتلا" (1)

 يبأل «بهاذملا صخر عبتت ء۹٥ :ص :"ديلقتلا زاوجب فالخلا نم حجارلا نايبل ديرفلا دقعلا" (؟)

 ةّيله') .(ه۹۹٠١٠ :ت) يفنحلا يرصملا يئاقولا يلالبنْرُشلا يلع نب راع نب نسح صالخإلا
 :(لضافألا مجارتب لثامألا برط) "يونكللا ةمالعلا لئاسر ةعومجم" ۲۹۲/١ :"نيفراعلا

 .(815:ص ؛"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجدعم" لالا ٥

 .فقولا باتك ء۲١ /۲ :"يكبسلا یواتف" (۳)

 .ةمدقملا 67" ١/ :"رئاصبلا يوذ ةدمع" (4)

 دبال امو هرومأ مهأ نايبو يتفملا بادآ يف باب ءأ /5 :ى «يفنحلا هقفلا عورف يف "تاياورلا ةنازخ" ()

 «يتارجكلا ءيدنملا نكج هيقفلا يضاقلل .فرصتب ءديلقتلا لئاسم ضعبو ءاتفإلا ةيفيك يف لصف ءاهنم

 ."يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم" 78 / :"رطاوخلا ةهزن") .(ه١97 دودح يف :ت) يفنحلا

 .(۷۰۲ ١/ :"نوتظلا فشک" ۲۳۹۱ :ص
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 .ها ""هبهذمل اًملاخ ناك نإو اهيلع لمعي نأ هلزوجي ةيارّدلا لهأ نم وهو رابخألاو صوصتلا

 ءامّدلا ناولأ ثحب يف "”رحبلا ضيح يف ركذ دقف ءةرورصلا عضوم ريغ يف اذه نكل :تلق

 لاوقألا هذه نم ٍءيشب ٍتفم ىتفأ ول :ةّمئألا رخف نع "جارعملا ينو :لاق مث «ةفيعض الاوقأ

 دعب جرخ اذإ ّينملا ف فسوي يبأ لوق اذكو ..ها .ائسح ناك ريسيتلل اًبلط ةرورّضلا عضاوم يف

 فاش يذلا فيصلا وأ رفاسملل هب لمعلا اوزاجأو «ٌفيعض لسغلا هب بجي ال ةوهّشلا روتف

 .ةرورّضلا عضاوم نم كلذو هلحم يف "”يتأيس اهك “ةبيرلا

 وأ حّحصي مل اذإ فسوي يبأ لوق دوجو عم ٍدّمحم لوقك «حوجرملا لوقلاب :هلوق# 31

 لوقلاب ءاتفإلاو حّحصي مل اذإ ةياوٌرلا رهاظ فالخب ءاتفإلا نالطيلاب اذه نم ىلوأو ءههجو وقي

 ےس .هھآ .هئع عوجرملا

 ٌمّضوتم :هلاثم .ةّحّصلاك ّيعضولا مكحلا مكحلاب دارملا 4قّقلملا مكحلا ّنأو :هلوقظ 3

 ّيعفاشلا بهذم نم ٌةقّقلم ةالّصلا هذه ”ةّحِص ناف ىلص مث ٌةأرما سملو ٌّمد هندب نم لاس

 .")- .ها .ٌةيفتنم هتّحصف «ٌلطاب قيفلّتلاو ّيفنحلاو

 ةيابن" يفو» :ةدايز- هتدّوسم نيدباع نبا اهيلع بتك يتلا ررّدلا ةخسن -- "د" يف" :روفرف روتكدلا لاق (1)
 فالخ ىلع ناكو ثيدحلا مص اذإ (سماخلا لصفلا ؛ةمدقملا هب /7 :ق) :ةَنْسّشلا نبال "ةياهنلا
 هنع ٌحص دقق «لمعلاب اًيفنح هنوك نع ٌدلقم جرخي الو .هبهذم كلذ نوكيو ؛ثيدحلاب لمع بهذملا

 «ةمئألا نم هريغو ةفينح يبأ نع :ربلا دبع نبا كلذ ىكحو ءيبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ :لاق هنأ

 .(ةمدقملا 7 477/١ :ف) .«(ةمدقملا :017 )١1/ :"هابشألا حرش" ةبطخ يف يريب .ىهتنا

 .ضيحلا باب «ةراهطلا باتك ١/ ٠١ :"قئارلا رحبلا" (۲)

 .ةضاحتسإلاو ضيحلا باب :ةراهطلا باتك | /۷۷ :ق ١/ :"ةياردلا جارعم" (۳)

 مجعملا" بير :ةدام "برعلا ناسل") .ٌّبّيِر :اهُعمج «ةمهتلاو كشلاو نظلا :-رسكلاب ٌةَيْيرلا (5)
 .ةمهتلا :انه دارلاو (بير :ةدام ."طيسولا

 .«لخخأت فسوي يبأ لوقبو» :هلوق [1704] :مقرب ةلوقملا يف (5)

 .ةمدقملا أ /5 :ق «"ردلا ىلع يلح ا ةيشاح" ()

 .(ةمدقملا 2115 ١/ :"ف") ."" نم طقاس (ةحص نإف) ىلإ (يعضولا مكحلا) نم (۷)

 .ةمدقملا ءأ /؟ :ق :"ردلا ىلع يبّلحلا ةيشاح" (4)
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 هنع عوجّرلاو ديلقتلا مكح يف ٌبلطم

 لوصأ يف هلثمو «"”هريرحت يف ماما نبا ققحملا كلذب حّرص €خلإ عوجزلا نآو :هلوق» 1

 يف يلمرلاو "أرجح نيا لاق اك لوي وهو 9 هماوجلا عمجو ۳ب جالا نباو “ئدمآلا
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 عجري ال :ةلئسم ءءاتفإلاو ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف ةثلاثلا ةلاقملا ٠١١ :ص ؛"ريرحتلا"

 .اًقافتا هيف دلق اهيف دلقملا

 لاوحأو نيدهتجملا يف ةثلاثلا ةدعاقلا ٤/ ۲۸۹-۲۹٠ :"ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا" :ىّمسملا

 ءاتفتسا يف فالخلا :ةنماثلا ةلأسملا «خلا يتفتسملاو يتغلاو ديلقتلا يف يناثلا بابلا ءنيتفتسملاو نيتفملا

 وأ -- يبلعثلا ملاس نب دمحم نب يلع يبأ نب يلع نسحلا يبأل وهو .ًالوأ هاتفتسا نم ريغ يماعلا
 ل75 7١/ :"تايفولاب يفاولا") .(ه771 :ت) يعفاشلا «يدادغبلا «يدمآلا نيدلا فيس -يبلغتلا

 ٠٠١(. /۸ :" يكبسلا تاقبط" ال5 /47 :"مالسإلا خیرات" ۰/۲ :"ةبهش يضاق نبا تاقبط"

 امو يتفتسملاو يتفملاو ديلقتلا ۲۲۲ :ص «"لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لوصولا ىهتتم" يف

 .هيف يتفتسي

 ىلع رداقلل زوجي :ةلأسم «داهتجالا يف عباسلا باتكلا ء١۳١٠ :ص «هقفلا لوصأ يف "عماوجلا عج"

 نيدلا جات يناكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع رصن يبأل .خلا اًدهتجم نكي مل نإو حيجرتلاو عيرفتلا
 078٠١. /8 :"بهذلا تارّدش 08 ١/ :"نونظلا فشك") .(.ه١۷۷ :ت) يعفاشلا ءيكبسلا
 نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل يهو .اًصخلم «ةمدقملا «48-47 ١/ :"جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت"

 (ه ٩۷۳ :لیقو فهقال4 :ت) يعفاشلا ؛"يمتيهلا رجح نبا"ب فورعملا «نيدلا باهش ؛يلع

 "نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا جاهنم" هب حرش ۲۹۳/١(. :"نيفلؤملا مجعم" ء١۲ ١/ :"مالعألا")

 ليلدلا" ء۹١۱۹ /۳ :"يشاوحلاو حورشلا عماج") .(ه 1۷۷ ليقو ه 1۷١ :ت) يعفاشلا «يوونلل

 :"يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم" ء۱۸۷۳ /۲ :"نونظلا فشك" 4١7. :ص :"ةيملعلا نوتملا ىلإ

 .«نيقتملا ةدمعو نيبلاطلا حاهنم :هيفو ٠۳۹۲۷ :ص

 دبع نب دمحم نب ميركلا دبع مساقلا بأل ءةيعفاشلا عورف يف "ررحملا" باتك راصتخا وه "جاهنملا"و
 2153177/7 :"نونظلا فشك") .(ه577 دودح يف :ت) يعفاشلا «ينيوزقلا «يعفارلا ميركلا

 .(۲۸۱ /۸ :" يکبسلا تاقبط"

 ةزمح نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمشل ءاًصخلم «ةمدقملا 48-1417 ١/ :"جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحملا ةيابن"

 :"نيفلؤلا مجعم" ال /8 :"مالعألا") (ه١٠٠١ 4 :ت) يعفاشلا ءيراصنألا ؛يرصملا «يفؤوثملا ؛يلئرلا

 نيبلاطلا جاهنم" هب حرش (5؟5/7؟ :"ةيرهزألا سرهف" (487 ١/ :"تاعوبطملا مجعم" ۳ ١

 (.ها1لا/ :ليقو به 1۷٦ :ت) «يوونلل "نيتفملا ةدمعو
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 يّدؤي ٌرثأ قباَسلا لعفلا راثآ نم يقب اذإ ام ىلع "'هتيشاح يف مساق نباو جاهنملا ىلع امهيحرش

 «سأّرلا ضعب حسم يف ّيعفاّشلا ديلقتك «نيبهذملا نم لك هب لوقي ال ٍءيشب لمعلا قيفلت ىلإ

 حكن مث امركم اهقالطب هتجوز ةنونيبب ىتفأ ول امكو ءٍةدحاو ٍةالص يف بلكلا ةراهط يف كلامو

 ىلوألا أطي نأ هيلع عنتميف ثنحلا مدعب ٌيعفاش هاتفأ مث هركملا قالطب ّيفنحلل اًدّلقم اهتخأ

 ال اهنيعب ةئداحلا كل يف ديلقتلا عنم لع لومحع وخوأ «ّيفنحلل اًدّلقم ةيناّثلاو ّيعفاّشلل اًدّلقم

 عبر حسمب اًرهظ لص ول امك كلذو «ٌةعامج هيلع هعبتو "”ّيكبسلا مامإلا هب حّرص |مك اهلثم
 لص ول اًمأو .ّيكلاملل اًدَّلقم ّلكلا حسم موزل داقتعاب اهاطبإ هل سيلف ّيفنحلل اًدَّلَقم سأّرلا
 قافتالا ىوعد يف نأ ىلع «هنم عنمي الف هريغ ىلع رخآ اًموي يٍلصي نأ دارأو بهذم ىلع اًموي

 دقعلا يف يئالُبنرَّْلا ةمالعلا هدافأ اذك زاوجلاب لئاقلا عابّنا زوجيف «فالخللا يكح دقف ءاًرظن

 ام لّصحتف :ليوط مالكو زاوجلاب ةحيرص بهذملا لهآ نم عورف ركذ دعب لاق مث ؛ «"ديرفلا

 ىلع هلمع ام فلاخي اب لمعلا هل زوجي هْنأو ءِنّيعم بهذم مازتلا ناسنإلا ىلع سيل هنآ هانركذ

 قلعت ال نيتثداح يف نيّداضتم نيرمأب لمعيو هطورش اًعمجتتسم همامإ ريغ هيف اًدّلقم هبهذم
 لعفلا ءاضمإ ْنأل ؛رخآ مامإ ديلقتب هلعف ام نيع لاطبإ هل سيلو ؛ىرخألاب امهنم ةدحاول
 اهتّحص اًئاظ لص اذإ امك لمعلا دعب ديلقتلا هل نإ :"لاًضيأ لاقو .ضقني ال يضاقلا ءاضمإك

 مساق نب دمحأ :سابعلا وبأ وه "مساق نبا"و «ةمدقملا 4/١ :"جاتحملا ةفحت ىلع مساق نبا ةيشاح" )١(

 فورعملا (ه9947 ليقو ه994 :ت) يرهزألا «يعفاشلا ءيرصملا «ءيداّبعلا نيدلا باهش
 :ص :'يشئاوحلاو حورشلا عماج" ء١/149 :"نيفراعلا ةّيده) . "يداّبعلا"ب اًضيأو ."غاّبصلا"ب

 ١۸۹(. /۱ :"يمالسإللا ثارتلا خيراتلا مجعم" 545 /؟ :"ةيرهزألا سرهف" 377

 جاهنم" حرشب (.ه۹۷۳ :ليقو ه9ا/4 :ت) يمتيفلا رجح نبال "جاتحملا ةفحت" ىلع ةيشاح يهو

 .(ه 1۷۷ :ليقو ٠۷١ :ت) يورنلل "نيبلاطلا

 .دئاوفلاو ىواتفلا نم هيف امو ةالصلا باتك ء۸٤۱- ١1 :"يكبسلا ىواتف" )۲(

 قيفلت الب ديلقتلا زوجي ب ٤/ -/۲ :ق «"ديلقتلا زاوج يف فالخلا نم حجارلا نايبل ديرفلا دقعلا" (۳)

 .رذعلاب دييقت ريغ نم
 .مدقت ام لصاح «ب م7١ :ق "ديرفلا دقعلا" (5)

 .ريسي فرصتب ءعوقولا دعي ديمقتلا ىلع مالكلا ءب 1/17-١/ :ق «"ديرفلا دقعلا" (5)
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 كلتب يزتجيو «هديلقت هلف هريغ بهذم ىلع اهتخصو هبهذم يف اهنالطب نّيبت مث هبهذم ىلع
 ماّحلا نم اًلستغم ةعمجلا ّلص هنأ فسوي يبأ نع يور هّنِإ :"ةّيزاّربلا يف لاق ام ىلع ةالّصلا

 ل نيتلق ءاملا غلي اذإ» ةئيدملا لهأ نم انناوخإ لوقب ذخأن لاقف ماّيحلا رئب يف ٍةّيم ةرأفب ربخأ مث

 .هأ . «اثيخخن لمح

 ذفني له اًدمع هيأر ريغب ىضق اذإ اهيف هيبحاصو مامإلا نيب يأ 4فالخلا ْنأو :هلوقط ٠

 يف صن :هحراش لاقو ."ريرحتلا يف (ك ال امهدنعو «هنع نيتياوّرلا حص يف معن «هدنعف

 ام ىلع ٌمّدقم وهو «نايستلاو دمعلا يف ذافتلا مدعب امفوق ىلع ىوتفلا نآ ىلع طيحملاو “ةيادملا

 #7170010101 Sea ىرغّضلا ىواتفلا يف

Eريسي فرصتب .افكألا يف سماخلا لصفلا «حاكنلا باتك ءال4 ١/ :"ةي . 

 دعب دهتجملا :ةلئسم ءءاتفإلاو ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف ةثلاثلا ةلاقملا 0١ :ص («"ريرحتلا"

e 
  (f)دهتجملا :ةلثسم .ءاتفإلاو ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف ةثلاثلا ةلاقملا ۲ ۳ :"ريبحتلاو ريرقتلا"

 .هريغل ديلقتلا نم عونمم مكح يف هداهتجا دعب

 .يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب ,يضاقلا بدأ باتك 8١, /ه :"ةيادحلا" (4)

 دهتجملا يف يضاقلا ءاضق لئاسم «يضاقلا بدأ باتك ءأ 1/147--1١54/ :ق ؛"ىرغصلا ىواتفلا" (5)

 «يناسارخلا نيدلا ماسح «ةمئألا ناهرب ةزام نب رمع نب زيزعلا دبع نب رمع دمحم يبأل يهو .اًصخلم

 اهبترو اهبْوب يتلا يهو (ه4175 :ت) "ديهشلا ماسح" وأ "ديهشلا ردصلا"ب فورعملا «يراخبلا

 :ت) يمرر اوُملا «يصاخلا نيدلا مجن ركب يبأ نب دمحأ نب فسوي ةمئألا لامج اهتاقرفتم عمجو

 ۲۹١(. 3795/5 :"يبرعلا بدألا خيرات" ۱۲۲ ١ /۲ :"نونظلا فشک") .(ه 4

 يف امك يصاخلا نيدلا مجن ىلإ "ىرغصلا ىواتفلا" اوبسن تاقبطلاو مجارتلا باحصأ ضعبو

 «ديهشلا ردصلل ابعأ ةقيقحلاو .كلذ ريغو .(204 /؟) :"نيفراعلا ةّيده"و )7١5/4(: :"مالعألا"

 ةمدقم يف هسفنب يصاخلا هحضوأ ايك ءاهتاقرفتم عمجو اهببو اهبتر يذلا وه يصاخلا نيدلا مجنو

 لئاسم رثكأ عماج «بابلا اذه ناسرف قبس دقو» :هترابعو ء(ةمدقملا ءب ١/ :ق) :"ىرغصلا ىواتفلا"

 نأ ىلإ «؛-ُهنَمُدَيإََر - ديهشلا ردصلا «جاحلا ؛يزاغلا «ريبكلا ذاتسألا لجألا مامإلا وهو «باتكلا اذه

 انجالا بينت لع رصتأو ايلا نم لع رمال اتتا بقرار اك نا راف :لاق

 .«خلا ..."هتاعقاو" بيت درت يف ٌثغلاب اك اهبيترت يف غلابأ نأ ريغ نم



١*٤ 

 اذهو اًعامجإ هنظ ىضتقمب لمعلاب ٌرومأم دهتجملا ْنأل ؛هلوق ىلع ىوتفلا نأ نم "ةيناخلاو

 دهتجملا نإ نييلوصألا لوق ىلع ةلاسملا هذه مهضعب لكشتسا دقو ..ها .هنظ ىضتقم فالح

 هداهتجا لبق هديلقت يف فالخلاو ءاقاَت اهيف هريغ ديلقت هيلع عنتمي مكحب ٍةعقاو يف دهتجا اذإ

 لوق نأب "”ريرحتلا يف باجأو قافثالا ىوعد لطبت ةلأسملا هذهف «عنملا ىلع رثكألاو ءاهيف
 ركذ عضاوملا ضعب يف عقو معن ءاضقلا اذه ىلع مادقإلا لح بجوي ال ذافتلاب مامإلا

 .مهفاف لاكشإ الف ٍلئنيحو .ها .همدع ةياور حيجرت بجيو لحلا يف فالخلا

 حتف يف ققحملا هب مزجو «هريغو طيحملا نع "ةينقلا يف هلقن «خلإ دّلقملا امأو :هلوقط 5٠[

 وأ هريغ بهذمب ىضق اذإ دّلقملا نآ "رحبلا يف ىعذاو مساق ةمالعلا هذيملتو "ريدقلا

 حرش نع ةّيزاّزبلا يف ام هب كّسمت ام ىوقأو .ذفن فيعض لوقب وأ ةفيعض ةياورب

 ذفن هيهذم فالخ ىلع هنأ نّيبت مث ىوتفلاب ىضقو اًدهتجم يضاقلا نكي مل اذإ "ّيواحطلا
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 وأ ءاضقلا لبق يعّدملا ىوعد لطبي ام باب «تانيبلاو ىوعدلا باتك «ا" 4 /7 :"ةيناخلا ىواتفلا"

 .اًصخلم ءذفني ال امو هيف هؤاضق ذفني امو تادهتجملا يف يضقي ايف لصف «هدعب
 :ةلثسم .ءاتفإلاو ديلقتلا نم هعبتي امو داهتجالا يف ةئلاثلا ةلاقملا 55١-255 :ص «"ريرحتلا"

 .هريغل ديلقتلا نم عونمم مكح يف هداهتجا دعب دهتجملا
 "رردلا" ةخنسن ىلع هريغ يشاوحو هللا همحر نيدباع نبا يشاوح - "لصألا ين" :روفرف روتكدلا لاق

 ةعوبطملا ىرخألا خسنلا يف اذكو -ةينميملا ةعوبطملا - 'م"و - ةيقالوبلا ةعوبطملا - "ب" ةطوطخم)

 يف هلثمو «- (ةطوطخت) ةرونملا ةنيدملا ةخسن --"1" نم هانتبثأ امو ءأطخ وهو :«لم» :انيديأ نيب يتلا

 (حيضوتب «ةمدقملا ء1 47/١ :"ف") .؛"ريرحتلا"

 .هب لصتي امو تادهتجملا يف ءاضقلا باب «يضاقلا بدأ باتك ۷ :ص «'ةينغلا ميمنتل ةينملا ةينق"

 .رخآ لصف ؛يضاقلا بدأ باتك 386 /ا/ :"ريدقلا حتف"

 .ةمدقملا ٠۲۹-١١١ :ص ؛'"حيجرتلاو حيحصتلا"

 .فرصتب «هريغو يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب ءءاضقلا باتك ء۷۹ /۷ :"قئارلا رحبلا"

 .هملع يف عون «خلا هئاضقب قلعتي اميف عبارلا لصفلا «يضاقلا بدأ باتك 287“ /” :"ةيزازبلا ىواتفلا"

 e e يح 3

 ل SS قارب ةطيسنلاف (4500 و4 هؤل) فرب ةيكرت رسما



۲ 

 لاق ها اًضيأ هضقني نأ هل سيل يناثلا لاقو .ٍدّمحم نع اذك هضقني نأ هلو ءهضقن هريغل سيلو

 هنأ ىلع ٌلومحم ""ةّيزاّربلا يف امو بهذملا يف هيلع لّوعي نأ بجي "”حتفلا يف امو :"رهّتلا يف

 هّنأ دهتجملا يف امهنع رم دقو .هبهذمل يساتلا ةلزنم ٌلزنم اذه نأ رمألا ىراصق ذإ ءامهنع ٌةياور

 .ها ىلوأ دّلقملاف ذفني ال
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(A)حرش"  

 ِءاّضَقْلا ْنَع هيْهَن ىَلَع وروشنم يف ُصْنَي َناَطْلُسلا ّنِإَف ءاتيامَر يف اَمّيِس الو :تلُق

 ني دما رئقل بيل الوزغ ُنوُحَيَف هبَهْذَم فالي َفِيَكَف ةَفيِعَّصلا ٍلاَوقَأْلاِب

 © بلا عقلا ٍءاَصَق يف ٌطِسُب امك ُضَقْنُبَو 3 هيف ُهؤاَضَق ُذُقْنَي الق ءهِبَكْذَم
 صر

 ءلجاوئلاب ِهْيَلَع ُضَعُي يِذّْلا قا خيرص اًذَهَو :ِناَهْرُبْلا يف َلاَق .اهَْعَو رهئلاو

 ("!ةيئاعْراَعُلا ريِس يف امك ُرْمَأ ذقت هيف اَدَهَْم الْصَف َفَداَص قم ريمألا ُرْمآ ْمَعَل

 .ظَفْحُيْأَف "”ريبكلا ريَسلا حْرَشَو

 دمحم نبب يلع مامإلل يواحطلا .رصتخم حرشا :هنم ةيئادبلا ةقرولا ىلع بوتكملاف (461) :مقرب

 ىلع روكذملاو (1701) :مقرب :ةرّودملا ةديدملا :ةيمالسمإلا ةعماجلا نم ٌةثلاث ٌةخسن هلو ««يباجيبسإلا
 هذهو ؛يباجيبسإلا يدنجخلا دمحأ نب دمحم مامإلل يواحطلا رصتخم حرش باتك» :اذكه ةيثادبلا هتقرو

 رايتخا لئاسم هلأ يف ركذو هيف داجأ هنأ نم "فشكلا" بحاص هركذ ام ىلع ٌءانب بلاغلا نظلاب ةبسنلا

 رظناو .ملعأ هللاو .دحأ ىلإ هتبسن لوح ٌينيقي رمأ ىلإ لصن مل .«--هللا مهمحر- انتمثأ لاوقأ نم يتفملا

 /571١(. :"يشاوحلاو حورشلا عماج" «7//1711 :"نونظلا فشك") :يواحطلا رصتخم حورشل

 .يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب .ءاضقلا باتك 5376/7 :"قئافلا رهنلا"

 .رخآ لصف «يضاقلا بدأ باتك ۲۸۵ /۷ :"ریدقلا حتف"
 .هملع يف ٌعون «خلإ هئاضقب قلعتي اهيف عبارلا لصفلا «يضاقلا بدأ باتك «41“ /؟ :"ةيزازبلا ىواتفلا"

 .رخآ لصف «يضاقلا بدأ باتك ء٤١-۸ /۷ :"ریدقلا حتف"
 .هريغو يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب ءاضقلا باتك ٠٤-٠۲٠ /۷ :"ققارلا رحبلا"

 .هريغو ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك باب ءءاضقلا باتك ۹۲۰-1۲۹ /۳ :" قافلا رهنلا"

 ةعاط نم بجي ام نايب يف رشاعلا لصفلا «ريسلا باتك ٠١-٠٤ /۷ :"ةيناخراتتلا ىواتفلا"
 .بحب ال امو ريمألا

 .بجي امو يلاولا ةعاط نم بجي ام :ٌباي :115/9-118 :"ريبكلا ريسلا



۳ 

 ."" سوماق" «ناطلسلا بتك نم موتخم ريغ ناك ام :روشنملا 4هروشنم يف :هلوق» ]4۰0[

 هاهن اذإ هّنأل ؛هبهذم فالخب هؤاضق ذفني فيكف يآ «هبهذم فالخب فيكف :هلوق# 713

 ىنبمو «للوألاب هبهذم فالخبف اهيف هؤاضق ذفني ال هبهذم يف ةفيعّضلا لاوقألاب ءاضقلا نع
 ناطلَسلا هالو ولف ءصخشلاو ناكملاو نامّرلاب صّصختت ءاضقلا ةيلوت َّنِإ اولاق ام ىلع كلذ

 بشان هنأل ؛كلذ نّبعت نيصوصخم ٍةعامج ىلع وأ صوصخم ناكم وأ صوصخم ٍنامز يف ءاضقلا

 ىفم ةثداح عامس نع هاهن اذإ امك ءاهيف همكح ذفني مل لئاسملا ضعب عامس نع هاهن ولو «هنع

 e o a نبا ردع نحت اهيلع

 .هعابتاب رمأو هلبق نم نوناق هيلع ضرع مهدحأ ىلوت اذإ اننامز نيطالس ةداع نأ

 ٌءاضق هل ٌحصي ال ركذ امل ةبسّنلاب الوزعم ناك اذإ هّنأل هيلإ ةجاح ال (ضقنيو :هلوق# [00]

 ."”ط رهاظلا بسحب ٌءاضق هّنِإ لاقي نأ الإ «تباقلل نوكي اهَّنِإ ضفّنلا ّنأل ؛ضقني ىّتح
 ميهاربإ ةمالعلل اهالك نمحّرلا بهاوم حرش وه «ناهربلا يف لاق :هلوق# 3

 .فاقوألا يف فاعسإلا بحاص يسلبارطلا
 ةياغ نع ٌةيانك مالكلاو «برغملا يف اك ملحلا سارضأ يه «ذجاوتلاب :هلوق# ]٠٠۹[

 ودبت الف الإو كحلا يف ةغلابملا نع ٌةرابع هذجاون تدب ىتح كحض مه وق نأ اك «كّسمتلا

 ."رشن" :ةدام ءنونلا لصق ءءارلا باب «6887 :ص ء'"طيحملا سوماقلا" )١(

 «يواعدلاو تاداهشلاو ءاضقلا باتك ءدئاوفلا يف يناثلا نفلا ءا"اثال /” :"رئاصبلا نويع زمغ" (؟)

 .ةمدقملا ء١١ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۳)

 نب ىسوم نب ميهاربإ نيدلا ناهربل امهالك :"نايعنلا بهذم يف نمحرلا بهاوم" حرش وهو "ناهربلا" ()

 ء٥۱۸4 /۲ :"نونظلا فشك") .(.ه۹۲۲ :ت) ةرهاقلا ليزن «يفنحلا «يسلبارطلا يلع نب ركب يبأ

 ٤/ ٤٠٥٤(. :"نيفنصملا مجعم" ء١۷ ١/ :"نيفلؤلا مجعم" ١/ ۲۸١ :"ةيزّشلا تاقبطلا"

 «يسلبارطلا يلع نب ركب بأ نب ىسوم نب ميهاربإ نيدلا ناهربل "فاقوألا ماكحأ ين فاعسإلا" )٥(

 ثارتلا خيراتلا مجعم" 485 ١/ :"نونظلا فشك" .(ه977 :ت) ةرهاقلا ليزن «يفنحلا

 .«فاقوألا ماكحأل فاعسإلا# :هيفو ءالا ١/ :"مالعألا" ۹١ :ص «'يمالسإلا

 ."ذجن" :ةدام ميجلا عم نونلا «نونلا باب «784 /؟ :"برعملا بيترت يف برغملا" (5)
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 ."يرشغعّرلا مامإلا هققح اك ةداع كحضلاب

 اج ءانفتسالاک رخآ رمأب كاردتساو م ال ا (خلإ ريمألا رمأ معن :هلوق 3
 .بيكرتلا اذه لثم يف نيفتصملا فرع اذكه «هلبق

 ذافتلاب دارملاف هيلعو ءٌرهاظف ءاضق الب بلّطلا رمألاب دارملا ناك نإ هرمأ ذفن :هلوق# [3

 ةعاط هيف بجي ايف رشاعلا لصفلا يف "ةّيناخخرتاّتلا ريس يف هتيأر يذلا اذهو «لاثتمالا بوجو

 هوعيطي نأ ركسعلا ىلع ناك ٍءيشب ركسعلا ريمألا رمأ اذإو :دّمحم لاق هّصنو ءبجي ال امو ريمألا

 هب دارملا ناك نإو ءانه اذه ركذل لحم ال نكلو .ها .نيقيب ةيصعم هب رومأملا نوكي نأ اَلِإ كلذ يف

 ىلع :عامجإلل ٌقرخخو ٌلهج هب مكحلا نأو «خوسنلا مكح يف فيعضلا لوقلا نأ "رم دقف"ءاضقلا
 يلوي يذلا ريمألا ءاضق زوجي :“"هابشألا يف لاق .مامإلا نم ضيوفتب الإ ءاضقلا هل سيل ريمألا نأ

 اذك زوجي ال ريمألا يقف «ةفيلخلا ةهج نم يضاقلا نوكي نأ الإ يضاقلا ىلإ هباتك كلذكو ءاضقلا

 اهيضاق دوجو عم رصمب ةيضق يف مكحيل اًيضاق رصم اشاب ةيلوت ْنأب تيتفأ دقو ."طقتلملا يف
 .لقأتف ها كلذ هيلإ ضّوفي مل هنأل ؛ٌةلطاب ناطلّسلا نم ّلوملا

 - َّيبنلا ريسب صتخت عرّشلا يفو .رومألا يف ةقيرطلا يهو :ةريس عمج © ريس :هلوق# [3]

 ياد هيزاغم يف لكي

 .“"ط" .ةطساو ريغ نم مامإلا نع هتياور وهو ءِدّمحم مامإلل «ريبكلا ريسلا :هلوقط [2]

 .ءاتلا عم ماللا ءماللا فرح ۳ ال "ع ثيدحلا بيرغ يف قئافلا" :يف و )١(

 .(هيهذم فالخب فيكف» :هلوق [007] :مقرب هةلوقملا يف 0

 ريمألا ةعاط نم بج ام نايب يف رشاعلا لصفلا «ريسلا باتك ء۳٠ /ال :"ةيناخراتاتلا ىواتفلا" (*)
 .بجيال امو

 .«خلا ايتفلاو مكحلا نأو» :هلوق [835] :مقرب «ةلوقملا يف )٤(

 .يواعدلاو تاداهشلاو ءاضقلا باتك ءدئاوفلا :يناثلا نفلا ۲۸۸ :ص «"رئاظنلاو هابشألا" (0)

 نوكي ال هلزع وأ ناطلسلا توم :ٌبلطم «ىوعدلا باتك ۳۹۸ :ص :"ةيفنحلا ىواتفلا يف طقتلملا" ()
 .خلا هيضاقل ًالزع

 .ريسلا باتك ء7 31/4 :"ةيادحلا" (۷)

 .ةمدقملا ء١۵ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (۸)
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 وه يذلا فاضملا ماقم اهمايقل رّكذملا ةفصب اهوفصوف ريبكلا ريَسلا اولاقو :"”برغملا يف لاق

 .ها .ريبكلا عماجو ريغصلا عماجك أطخ ريبكلا ريسو ءرهظلا ةالص :مهوقك «باتكلا

 .ٍةروُهْشَم َبِتاَرَم عْبَس ىَلَعَف ُدْيَمُمْلا امو َدِقُف ْدَق َقَلْطُمْلا َدهَتْجُمْلا نأ اوُرَكَذ ْدَقَو

 :تْلُق نإ .ْمِتاَيع يف اوَتْفَأ ؤل امك ُةوُحُحص اَمَو ُةوُحْجَر ام ٌعاَبْلا انيَلَعَف ْنْحت اّمََو
 ام لِ ٌلَمْعُي :تْلُق ؟حيجصتلا يف َنوُفِلتَي ْدَقَو ءحيجزت الب اَلاَوْفَأ نوكخي ذق

14 

 ُلُماَعتلا ِْيَلَع َرَهَظ اَمَو ُقَقْوَأْلا وُه اَمَو ءساّنلا ٍلاَوْحَأَو ٍفْْْلاٍريَعَت رابتغا نم اوُلِمَع
 نأ ريل نم ىَلَعَو ءانظ ال ٌةَقيِقَح اذه ُريمب نْمَع دوجؤْلا وُلْ الو هجو يوق او

 ءاهقفلا تاقبط يف بلطم
 نأ «يناثلا .ةعبّسلا دحأ قلطملا دهتجملا نأ لوألا :نارمأ هيف «خلإ دّيقملا اًمأو :هلوق# [015]

 عبس ىلع ءاهقفلاو لوقي نأ هيلع ناكف «ةعباّسلا اًصوصخ نيدهتجم اوسيل ةعبّسلا ضعب
 ملعي نأ يتفملل دب ال :لاقف "'هلئاسر ضعب يف اشاي لامك نبا ققحملا اهحضوأ دقو «بتارم

 هتجردو «ةياوّرلا يف هتفرعم نم دب ال لب «هبسنو همساب هتفرعم هيفكي الو «هلوقب يتفي نم لاح
 نيفلاختملا نيلئاقلا نيب زبيمتلا يف ةريصب ىلع نوكيل «ءاهقفلا تاقبط نم هتقبطو «ةيارذلا يف

 .نيضراعتملا نيلوقلا نيب حيجرتلا يف ةيفاك ٍةردقو
 مهكلسم كلس نمو تكلير - ةعبرألا ةّمئألاك عرشلا يف نيدهتجملا ةقبط :ىلوألا

 .هريغ نع نوزاتمي هبو ءلوصألا دعاوق سيسأت يف
 ءةفينح يبأ باحصأ رئاسو يمحو فسوي يبأك بهذملا يف نيدهتجملا ةقبط :ةيناثلا

 وبأ مهذاتسأ اهرّرق يتلا دعاوقلا ىضتقم ىلع ةّلدألا نم ماكحألا جارختسا ىلع نيرداقلا

 .ءايلا عم نيسلا ءنيسلا باب ١/ ٤۲۷ :"برعملا بيترت يف برغملا" (1)

 اشاب لامك نب ناميلس نب دحآ نيدلا سمشل يهو ء۳٠١٠ :ص «"نيدهتجملا تاقبط يف ار 7

 :'نيفلؤملا مجعم" ء١۳١١ ١/ :"مالعألا') .(ه ۹٤١ :ت) "اشاب لاك نبا"ب فورعملا «يمورلا

 ١18/1(.



 ةك

 هبو ءلوصألا دعاوق يف هنودّلقي نكل :عورفلا ماكحأ ضعب يف هوفلاخ نإو ماكحألا يف ةفينح

 نيدّلقم ريغ ماكحألا يف هل نيفلاخملا "'هريغو ّيعفاّشلاك بهذملا يف نيضراعملا نع نوزاتمي

 .لوصألا يف هل

 بهذملا بحاص نع اهيف ٌصن ال يتلا لئاسملا يف نيدهتجملا ةقبط :ةثلاثلا

 سمشو ّناولحلا ةّمئألا سمشو ّيخركلا نسحلا يبأو ّيواحطلا ٍرفعج يبأو "!فاّصخلاك
 نوردقي ال مهّئإَف .مهلاثمأو ناخ يضاق نيّدلا رخفو ٌيودزبلا مالسإلا رخفو ّيسخرَّسلا ةّمئألا

 يتلا لئاسملا يف ماكحألا نوطبنتسي مهنكل عورفلا يف الو لوصألا ينال ةفلاخملا نم ٍءيش ىلع

 .دعاوقلاو لوصألا بسح ىلع اهيف صن ال

 نوردقي ال مهئإف ؛هبارضأو "ّيزاّرلاك نيدّلقملا نم جيرختلا باحصأ ةقبط :ةعبارلا
 لوق ليصفت ىلع نوردقي ذخآملل مهطبضو لوصألاب مهتطاحإل مهنكل ءالصأ داهتجالا ىلع

 نم ٍلحأ وأ بهذملا بحاص نع ٍلوقنم «نيرمأل ٍلمتحم مهبم مكحو «نيهجو يذ ٍلمجم
 “ةيادملا يف امو .عورفلا نم هرئاظنو هلاثمأ ىلع ةسياقملاو لوصألا يف مهرظنو مهيأرب هباحصأ

 .ليبقلا اذه نم ّيزاّرلا "”جيرختو ّيخركلا جيرخت يف اذك هلوق نم

 .امهريغو :لبنح نب دمحأ مامإلاو .كلام مامإلا :يأ )١(
 :ت) ينابيَّشلا "فاصنخلا"ب فورعملا -نارهم :ليقو --ريهم نب -ورمع :ليقو-رمع نب دمحأ ركيوبأ (۲)

 ١/ :"ةينّسلا تاقبطلا" ء177 /11“ :"ءالبنلا مالعأ ريس" ال٠ ١/ :"ةيضملا رهاوجلا" .(ه١0
 .(ب /1517 :ق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ٤

 :"ةينَّسلا تاقبطلا") .(هالال» :ت) ءيفنحلا ءيزارلا "صاصملا "ب فورعملا «يلع نب دمحأ ركب وبأ ()
 :"ةينجلا رايثألا" ءأ/9١!ق ١/ :"رايخألا مالعأ بئاتك" 4٦ :ص «"مجارتلا جات" ء۷ ١/

 ا

 هركذ اذلو ؛دحاو يزارلا صاصجلاو «يزارلا ركب ابا نأ :هلصاح ام يشرقلا ءافولا وبأ لاق :لوقن

 مهضعبو ."صاصخلا يزارلا" مهضعبو ؛"صاصخلا ركبوبا" مهضعبو ."صاصحلا" ظفلب مهضعب
 ام هدنتسمو ءأطخ ىلع وهف «نانثإ اهو .صاصجلا ريغ يزارلا ركابأ نأ معز نمف ؛"يزارلا ركب وبأ"
 ههنم وأ ءبتاكلا نم طلغ وهو ءواولاب «صاصملاو يزارلا ركب يبأ لوق وهو» :بتكلا ضعب يف عقو

 .(7177-1 11/١ "ةيضملا رهاوجلا") :رظنا .فئصملا نم وأ

 .(رهملا باب «حاكنلا باتك ؛7١٠ /7و ةالصلا ةفص باب «ةالصلا باتك "78-771 ١/ :"ةيادحلا) :رظنا ()

 (ةمدقملا 2788 ١/ :"ف") (ةطوطخت) ةرونملا ةئيدملا ةخسن -"1" نم ٌطقاس ؛جيرختو يخركلا» :هلوق (0)



¥ 

 بحاصو ءٌيرودقلا "”نسحلا يبأك نيدّلقملا نم حيجرّتلا باحصأ ةقبط :ةسماخلا

 ٌحصأ اذهو «ىلوأ اذه مهوقك «ضعب ىلع تاياوّرلا ضعب ليضفت مهنأشو «مهلاثمأو ةيادهلا

 .ساّتلل قفوأ اذهو «ةياور
 فيعضلاو ٌّيوقلاو ىوقألا نيب زييمّتلا ىلع نيرداقلا نيدّلقملا ةقبط :ةسداّسلاو

 بحاص لثم «نيرخأتملا نم ةربتعملا نوتملا باحصأك «ةرداثلا ةياوّرلاو بهذملا رهاظو

 اولقني ال نأ مهنأشو «””عمجملا بحاصو «(ةياقولا بحاصو «'”راتخملا بحاصو «”زنكلا

 .ةفيعضلا تاياوّرلاو ةدودرملا لاوقألا

 ٌثغلا نيب نوقّرفي الو ءركذ ام ىلع نوردقي ال نيذلا نيدلقملا ةقبط :ةعباّسلاو

 © راصتخا عونب ها نيمشلاو

 نم ٌدوخأم باوجلاو لاؤَسلا عم اذهو «ةعبالا ةقبطلا لهأ ينعي )نحن اّمآو :هلوق []
 "مساق خيشلا حيحصت

 :'مظتنملا" يف عقو امو ءهتمجرت رداصم يف ايك «نيسحلا وبأ باوصلاو ءخسنلا عيمج يف اذكه )١(
 .هتمجرت رداصم رئاسل فلام .هنم حماست وهف ؛«نسحلا وبا) :(16//767)

 هل «(كلذ ريغ :ليقو هال١٠ :ت) يفَسنلا نيدلا ظفاح ؛دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكرربلا وبأ (؟)
 .يفنحلا هقفلا عورف يف نتم "قئاقدلا زنك"

 باتك هل ء(ه"87* :ت) يفنحلا «يلصوم ا نيدلا دجم دومحن نب دودوم نب دومحم نب هللا دبع لضفلا وبأ 22

 ء١۲١٠ /۲ :"نوئظلا فشك') ."راتخملا ليلعتل رايتخالا" هاتسو «هحرش مث «ةيفنخلا عورف يف "راتخملا'

 .(ب ٤٤/ ق /۲ :"رايخألا مالعأ بئاتك" ء۲۲٠ /۷ :"يناصلا لهنملا" ۳٤۹ /۲ :"ةيضملا رهاوجل ا"

 «يراخبلا يبوبحملا ميهاربإ نب هللا ديبع نب دمحأ ربكألا ةعيرشلا ردص نب دومحم ةعيرشلا ناهرب (4)

 ."ةيادهلا لئاسم يف ةياورلا ةياقو" هل ء(ه71/“ :ت) يفنحلا

 :يَكِيلْعَبلا ءيتاعاّسلا نبا"ب فرعملا «نيدلا رفظم «-بلغت وأ- بلعث نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ (0)
 ."نيرثنلا ىقتلمو نيرحبلا عمجما هل «(ه 1۹٤ :ت) يفنحلا «يدادغبلا

 هركذام يلع ءاهقفلا تاقبط اوركذف «نيرحاحلا ءاهلعلا نم ريثك هنم ذأ دق :يناثعلا يقت خيشلا لاق (7)

 اوءاج نيذلا نيخسارلا ءاملعلا نم عمج هدقتنا نكلو تبثت وأ دقن نود يلاعت هللا همحو اشاب لامك نبا

 ءاتفإلا لوصأ" :اهعيمجب تاظحالملل رظنا ..ها.ىتش هوجو نم تاظحالم همالك يف نأل ؛هدعب

 1١. 9_5" :ص "هبادآو

 .ةمدقلا ٠۳١-١۳۲ :ص ٠ حيجرتلاو حيحصتلا" )¥(



۹۸ 

 ال هّنإف كلذب انوتفأو ًءايحأ اوناك ول مهعبتن امك يأ «مهتايح يف اوتفأ ول اك :هلوق# 3

 .مهتفلاخ انعسي

[o1۷]ام ّينمضلاو .اقباس هركذ امم ٌرهاظ حيرضلاف :ّينمض وأ حيرص «حبجرت الب :هلوقإ»  

 رخآلاو ةياوّرلا رهاظ نيلوقلا دحأ ناك اذإ هّنِإَف ءرحبلا فقو يفو هلوق دنع ")هيلع كانهّبن

 ناك ام لكل ٌينمض ٌحيجرت وهف ةياوّرلا رهاظ نع لدعي ال هنأب اًلامجإ اوحّرص دقف اهريغ

 وأ نوتملا يف نيلوقلا دحأ ناك ول اذكو «هلباقمل حيرص حيجرت الب هنع لدعي الف «ةياوّرلا رهاظ
 .فقولا عفنأ ناك وأ «ىنثتسا ام ريغ يف ناسحتسالا وه ناك وأ ؛مامإلا لوق ناك وأ «حورشلا

 .دهتجملا ةبتر هنأل ؛لصحتسملا ال لصاحلا لوقنل ا هليلد يأ €ههجو يوق امو :هلوق» [ه]

 .نامّزلا وأ نودوجوملا يأ #دوجولا ولخي الو :هلوق# [514]

 نم اهّثأل ؛نيقيلا ةقيقحلاب دارأو «ولخي الو هلوق ىلإ هعوجر رهاظلا 4ةقيقح :هلوق# [0]
 هاور امم اًدخأ كلذب مزجو ءاّنظ ال هلوق اهيلع فطع اذلو ءٌتباث نيقيلاو تبث اذإ ٌرمألا ّقَح

 ؛هللا رمأ يتأي ىّتح حلا ىلع نيرهاظ يتّمأ نم ةفئاط لازت ال» لكي - هلوق نم "يراخبلا

 . ؛ةعاّسلا تأت ىّتح» ةياور ينو

 نيذخآلا انئامز يف نيتفملاو ةاضقلا رثكأك ركذ ام اًئيش يأ «زّيمي ل نم ىلعو :هلوق# 3

 ٍرْكّذلَأ له َُْنَكَسَف ) :هلوق يف هب رمألل بوجولل ةديفملا ىلعب رّبعو «بتارملاو لاملاب بصانملا
 .[47 :لحنلا] (َنوُمَلْعَت ال ْمُكنُك نإ

 .«هرخآ ىلإ رحبلا فقو يفو» :هلوق [4171] :مقرب «ةلوقملا يف (1)

 ةفئاط لازت ال" :-لو- يبنلا لوق باب ءةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك 1١١/4« :"هحيحص" يف (؟)

 ىتح نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازي ال» :هظفلو ء(١١۷۳) :مقرب "خلا قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم

 0/91؟) :مقربو :-6- يبنلا نع ةبعش نب ةريغم ثيدح نم ««نورهاظ مهو هللا رمأ مهيتأي

 ةيواعم ثيدح نم «؛هللا رمأ ينأي ىتح وأ ةعاسلا موقت ىتح اًميقتسم ةمألا هذه رمأ لازي نل» :هظفلو

 .--4- يبنلا نع نايفس يبأ نب
 يتمأ نم ةفئاط لازت ال" :--4- هلوق باب «ةرامإلا باتك) :"هحيحص" يف ٌملسم اًضيأ هجرخأو

 .-46- يبنلا نع نايوث ثيدح نم اهلك( 11-١14700 :مقرب خلا قحلا ىلع نيرهاظ



۹ 

 ماتخلا ةملك

 ءاَدبا لاحت هللا رسي دقو ال فيك «يلوُسرلا ها «َلوُبَقْلاَو قيفؤئلا ىلاعت هللا ُلَأْسَتَف

 زباحو لاَسَرلا بجاَص هجو ةا ةسوناَمْلا ٍةَعفْبْلاو ءةَسوُرْخَمْلا ٍةَصَْرلا يف هِضيينَ
 ْنَعَو - ةت - ناكل ِنْيماَرَصلا يلا هيعيجَضَو قَلاَسَبْلاَو ِلاَمَكْلا
 ٍةَبغكْلا هاج م ءنيّبلا مْؤَي ىلإ ٍناَسْحإب ْمهيِدْلَقمَو اتيدلاَوو َنيِعمجَأ ٍةَباَحّصلا ٍرِئاَس
 .ماَمّتلِل ُرَيَيْمْلا هللاو ماَقَمْلاَو ميِطخلا يفَو «بازيمْلا تخت ةفيرشلا

 ةءارب ىلإ لصوي امو ةّمئألا دنع حجارلا عابتا ىلإ يأ «قيفوتلا هللا لأسنف :هلوق 3
 ةردق قلخ قيفوتلاو .ءاتفإلا وأ ءاضقلاب يلتبا نم ىلع نوكي ام بعصأ ماقما اذه نف ءةَّمّذلا

 ."'اهيلإ ةيعاّدلا عم دبعلا يف ةعاّطلا

 «ميركلا ههجول اًصلاخ نوكي نأب «باتكلا اذه يف انيعس لوبق يأ €لوبقلاو :هلوقأل 107

 .ميظعلا باوُثلاو ميمعلا عفّتلا هب لصحيل

 تسيلف نيلّسوتم هلأسن يأ :لأسن لعاف نم لاح يفوذحمب ٌقّلعتم «هاجب :هلوقا# [21
 "سوما ةلزنملاو ردقلا هاحجلاو .هتافص نم ٍةفصب وأ ىلاعت هللاب اَّلِإ زوجي ال هّنأل ؛مسقلل ءابلا

 .هلوصحب ّنّظلا ديفي ام ىلاعت هللا رّسي دقو لوبقلا هلأسن ال فيك يأ «ال فيك :هلوقإل 3

 دجسملا عيمج ىلع قلطتو «فيرّشلا ربقلاو ربنملا نيب ام يه «ةضوّرلا يف :هلوق# 73
 ؟-لَو- ةلاسّرلا بحاص هجو هاجت هلوق رهظي هيلعو ؛ءاملعلا ضعب هب حّرص اك اًضيأ ّيوبنلا
 .فيرّشلا هجولا ةهجاوم نكمت ال لوألا ىنعملا ىلع هنأل

 .”سوماقلا يف اك ةعاجشلا يأ ةلاسبلاو :هلوقل 27

 "ءاهلعلا روتسد" «ءاتلا فرح ١/ ٠۴۲« :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") :قيفوتلا دحل رظنا (1)
 .(واولا عم ءاتلا باب ؛ءاتلا فرح o 4/۹-1 :(نونفلا تاحالطصا يف مولعلا عماج)

 ."هوج" :ةدام ءميجلا لصف «ءاها باب ۰۱۲ ٤۵ :ص "طيحملا سوماقلا" 0ع

 ."لسب" :ةدام ءءابلا لصف «ماللا باب ۹1 :ص :"طيحملا سوماقلا" م



1۰ 

 ٌمغرض اًضيأ هل لاقيو دسألا وهو ٍلايرجك ماغرض ةينثت (نيماغرقلا :هلوق 3

 .مهفاف «نيرفعجك نيمغرض يناثلا ةينثتو "7سوماقلا يف امك رفعجك

 - ةلاسّرلا بحاص هاجت "”يقيقحلا ءادتبالاف «لّوألا وجت ىلع ففطع «هاجت ّمث :هلوقال 71

 . زط ةبعكلا ت قاضإلاو ال
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 .روهشملا وه ام ىلع

 يناثلا ىلعو «"”سوماقلا يف امك ءيّلا هب ٌمتي ال ٌمساو متي ٌمت ردصم (ماقلل :هلوق 7
 «ميركلا هالوم نم ايجار قاروألا هذه عماج بونذلا ريسأ لوقي اذكو ؛مايتلا غولب دارملاف

 يعّسلا اذه لوبقب اًلضفو اًمرك هيلع ّنمي نأ ىلاعت هدنع واج يذ لكبو ميظعلا هّيبنب اًلّسوتم
 .نيمآ «ماتتخالاو ماتخلا نسحب مارملا غولبو ءدالبلا ةماع يف دابعلل هب عقتلاو

 ."مغرض" :ةدام ءداضلا لصف ءميملا باب ء۲١٠٠ :ص ء'طيحملا سوماقلا" )١(

 فاشك") .ءيش همدقتي مل يذلا وه وأ هادع ام عيمج ىلإ ةبسنلاب ناك ام وه :يقيقحلا ءادتبالا (؟)

 :ص «يتكربلا يددجملل "ةيهقفلا تافيرعتلا" «فلألا فرح ١/ ۸١ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا

 .(ةروصقملا ةزمهلا 5

 رمأ ىلإ سايقلاب مدقم ءيشب ءادتبالا وه وأ هادع ام ضعب ىلإ ةبسنلاب نوكي ام وه :يفاضإلا ءادتبالا (۳)

 :ص «"ةيهقفلا تافيرعتلا" ,فلألا فرح ء١۸ ١/ :"مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك") .رخآ

 (ةروصقملا ةزمهحلا 4

 .ةمدقملا ء۲٠ ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (4)

 .ةمدقملا 067 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" (0)

 .ةمدقملا 267 ١/ :"ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح" ()

 ." مم" :ةدام ءءاتلا لصف «ميملا باب ء۸۳١٠ :ص ء"طيحملا سوماقلا" (۷)
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 يعفارلا تاريرقت
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ٍةَعيرَشب كّسمَتلا ىلإ انادهو ءراصبألاو رْئاَّصبلا ريونتب انيلع َّنَم يذلا هلل ٌدمحلا

 ىلإ حاضيإلا رونب _ةّثملا هلو _ انّدَّشرأو ءحالصإلا ٍقيرط يف َريّسلاو ةيادهلا انَحّتمو «راتخملا

 رّرُدلاب ينآلا دمحم «ناندَع دلو ديس يلع ٍنالّمكألا ناتألا ٌمالّحلاو ٌةالَّصلاو ءحالَقلا يقارم

 هتعيرش يحمو هترتعو هِلآ يلعو «عماجلا ملگلاو عطاقلا ناهربلاو عطاوسلا ٍراونألاو عماوُللا

 دن ةو

 يذاتسأو يدّيس َّنِإ :"ٌيعفاّرلا ٌديشر دمحم" يلا هالوم ىلإ ٌريقفلا ٌدبعلا ٌلوقيف

 رايذلا ّيتفم "ّيعفاّرلا رداقلا دبع" َحيَّشلا ةماعلا هل ٌروفغملا يدلاوو يذالمو يخيشو

 َةاَسملا "نيدباع نبا" ب ريهشلا نيمأ دمحم دّيسلا ةماعلا ةيشاح تام دع أَرق امل ةّيرصملا

 ءافخلا بج اهنع ٌفّشكو ءاهرارسأو اهضماوغ ىلع اهنم ٍةَّرم لك يف فقوو «"راتحملاّدر"

 هيف ق ا حاتفمو اهتاياغ ٌةياغ وه اًريرقت اهيلع َقّلع ءاهراونأب هيدل تءاضأ ىَّبح

 ُثيأر املو ءريرقتو ٍثحبو «ريرحتو رظنو «بيرقتو حاضيأو «بيقنتو ٍةعجارم نيب رمعلا ٌرْطَش

 ن دا راو ت نكمارع نت رک قے رے ھاسا لا ةه
 رظنلاب هدّهعتي لري ّرَي ل سفتلا ةجاح عضوم يف هدنع كلذ دعب ناكف «هديرجت دعب هعم هئلباقو

 ةعضبب هتافو لبق 1777 ةنس نابعش رهش نم ٌرخآلا ٌَمويلا هب هدهع رخآ ناك ىتح حيقنتلاو

 .ىلاعت هنم ٌماِإ وهو «"راتخملا ريرحتلا" هاّمسو ءهيف رظنلا ةداعإ نم ٍلثموي ٌعَرف دقو «مايآ
 دراوتو «هيلإ ٍةجاحلا ٍةَّدش عم هتايح يف سانلل هّريرقت ةت جرحي نأ _ هللا هجر _ اسی ملو

 هدئارفلا كلت اهب ٌديزيف ءاهدجي ةدئاف يلع اًصرحو «هلا بناج يف هنم اًعضاوت هيلع باطلا
 هذه ٌرهظُأ نأ لع فح بجاو نم ُثيأر دقو ؛ملجلا نم هيلع َنْقوا اميف ساّئلاب بلا ٌةياغ اذهو

 اهلهأ ىلإ ةنامألا ٌتيّدأ دق َنوُكأ نأ وججرأ انأو ءاهفاشترا ٌبَّذعو ءاهفاطق َناَح نأ دعب َةرمُكلا
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 هيلع «هلاب الإ يقيفوت امو ءءابآلا ٌربأل ءانبألا يفعضأ ىلع ٌبجيام ضعبب ٌثمقو «ءاملُعلا نم

 .ُبيِنَأ هيلإو ٌتلّكوت
 ضاير ْتَحَّنيأ نم ٍدهع يف هٌروهظ ٌمّدتساو هٌرون عطس نأ هعلاطمل هعلاط ِنْمُي نم ناكو

 ينبو ٍلضفلاو هيوذو ملعلا يّقرت ىلع ِرهاَّسلا ءهرصم ٌءانبأ هب ثرختفاو ءهرصع يف ملعلا

 ىلعأو «هتكوش هللا ديأ "يناثلا يملح اشاب سابع" مخفألا انيدنفأ «يناثملا عبّسلاب ٍظوفحملا

 ٌقّرشأ ام تملك ذافنإل هتموكح ٌلاجر قّفوو ماها هدهع لوو مارکلا هّلاجنآ ظِفَحو «هتملك

 .نيمآ «ناوّلملا عباتتو «نافرعلا ٌردب

 :ىلاعت هللا همحر فلؤملا لاق

 تيدحلا َّنأ) :"ناّبصلا" يف (خلإ اهّلك ٍتاياوّرلا يف دارملا َّنأب هنع ُباوجلاو :هلوق)

 ءركّذلا سفن يهوأ ركّذلا ىلع ٌةلمتشم اهَتأ) :"ط" يفو ؛(ىرخأ ٍةّلدأل كلذ ريغب ٌصوصخم

 .(رخآ ركذ ىلإ جاتحتالف

 نم (كلذ ٌرّوج نَم دنع هللا ركذب ةياور وهو «قلطملا ىلع دّيقملا لمحبوأ :هلوق)

 عضوملا دعتا اذإ هيلع نالَمحُي نيِدّيقملا َّنإف ءنادّيقملا ٌضّراعت اذإ كلذ اوُرَّوج مهإف ّيعفاَّشلا

 يف هلوقك هب ىلوأ وه يذلا ىلع لي امهدحأب ىلوأ ٌقّلطملا ناك نإف َدّدعت اذإو ءانه ٍءادتبالاك

 (نيعباتتُم ِنْيَرهَش ُماَيِصَق) :راهّظلا يفو «[89 :ةدئاملا] (ماّيآ ِةَاَكَت ُماَيِصَق) :نيميلا ةراقك

 2147: ةرقبلا] (ْمَتْعَجَر اَذِإ ةَعْبَسَو جحا يف ماي ةئالت أ ُماَيِصَق) : دمتلا موص يفو 7 :ءاسنلا]

 امهدحأب ىلوأ ٌقلطملا نكي مل نإو ءيهَّنلا يف امهك ارتشال عياتتلا يف راهّظلا ىلع ُنيميلا ٌلِوُحَف

 ةرقبا] (رکأ ما نیت :نامر ءاضق يف هلوقك مهديقت ىلع نايا هفالطإ ىلع
 ىلع لمح کف ٌدقلاو ىلطملا حتا اذإو < «عتمتلا موصو راهّظلا ةراقك يف ديلا عم 4

 هلمحنف «دحاو مكح يف ناك اذإ الإ سكعلابالو دق | يلع ٍتلطملا لمحب ٌلوقنال ٌنحنو هدّيقملا

 .ها نيَّمكح يف وأ ِببّسلا يف ناكاذإ ام فالخب ناييألا نم "ٌيعليزلا" يف اك هيلع

 كلذ ينو هللا ٌركذ هللا ٍدمحب دارملا نأ "ٌيوونلا" ركذ) :"ريرحتلا حرش" يف لاقو
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 O وا اا
 ٍدّيقملاب ِزَوِجَّتلا باب نم ال ِدّيقملا ىلع ٍتلطملا لمع باب نم وهف ءلاق ام بلقب ٌرمألاف

 0 +. يف ُمالكلا ىقبي ٍئتيحو «قلطملا

 «هديبقت ىلع َدّيقملاو هقالطإ ىلع ٌقلطملا هلثم يف نوُرْت اَّنإو «ةّيفنحلا دعاوق ىلع ال ةيعِفاَّشلا

 وه ام دابعلا ميلعت ٌةدافإ ِدّيقم 1١ ىلع صيصنتلا يف ٌةمكحلاو «ناك ٍدرف ّيأب ةدهُعلا نع حرخيف

 ناك وجو يأ ىلع هّركذ روكذملا هلوق يف هللا ركذب ىَنَع نإو «قلطملا نم ُدارملا هب يدي نأ ىلوأ
 اذه ىلع هّركذ هللا ٍدمحب دارملا َّنأ ملت الف ٌةيمستوأ اًديمحتوأ اًحيبست ميظعتلا هوجو نم

 .(زّبجتلا ىلإ اد الو كلذ سيل دمحلل ٌقيقحلا ىنعما دأب ملعلل ؛قالطإلا نم هجولا

 حج رت نم ِهَرَكَذ ال هّراتخا نيلوق ٌدحأ اذه (هريغ يف ٌراجم ٍقاصلإلا يف ةقيقح :هلوق)

 ناك نإ ةناعتسالا وحن يف اها عتساف هيلعو ؛"هيوبيس" هيلع َرَصتقا دقو كارتشالا ىلع زاجملا

 نم رذابتلا :لوقي كارتشالاب لئاقلاو ٌراجم هصوصخ ثيح نمو ٌةقيقحف ٌقاصلإلا هيُّمضتل
 ناجملاو ةقيقحلا لع لما ورك لغو حلا نم اًرارف ٌنّيعتم اهيلع لمحل او ءةقيقحلا ةمالع

 .هريغ لاح لهجو يناعملا ٍدحأ ٌةقيقح تتّيعت اذإ ام كارتش الا ىلع ٍلمحلا نم ىلوأ

 عضولا دنع َنّيعت نإ ٌعوضوملا ظفللا نأ :هّلصاح (خلإ ماعلا عضولاب عوضوم :هلوق)

 َىٌّمُس هصوصخب اًظوحلم اًصاخ هل ٌعوضوملا ناك نإ ٌيِصْخّشلاو «ٌيعونف نّيعتي مل نإو «ٌيصخشف
 يفورحلا َحضو هنم اولعجو «نورخأتلا هتبثأ مسقلا اذهو _ صاح هل عوضومل اًصاخ اًعضو

 ءامسأ عضوك ماع هل عوضوم اًماع اًعضو َيّمَس هيومعب اظوحلم اًباع ناك نإو _ اهوحنو

 هّلح يف َنْيي اك ٌلاحمف ٌصاخ رمأب اظوحلم ماعلا ىنعملا نوک اأو لكلا اہتاموھفل سانجألا

 اهَّنأ نم) :روهمجلاو "دعّسلا" بهذم ىلع اهوحنو يفورحلا ٌعضوف اذه تفرع اذإ

 بهذم ىلعو ماع هل عوضوم ل ماعلا ٌيصخشلا عضولا نم (الامعتسا ٌتاّيئزج اًعضو ٌتايَّلك

 ٌماعلا ٌيصخشلا عض ولا نم (اًلامعتساو اًعضو ٌتاّيئتزج اهنأ نم) :"دّيسلا"و "دْضعلا"

 اًصاخ هوك امأو ءاّيلك هيلع هنوكلف ٍلَّوألا ىلع اًماع هل عوضوملا ُنوك اّمأ ءٌصاخخ هل عوضومل
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 مومعلا ٍرابتعاب عضولا مومع َّنأ َديِْتساو لكلا ٍتاّيئزج نم ّيئزج ّلك هنوكلف يناثلا ىلع
 ظظفللا نییعت رابتعاب هتيصخش أو «هدنع صوصخلا ٍرابتعاب هصوصخو ءعضولا دنع

 .همدعب هتيعونو عوضوملا

 .هيبس ىلع ةييبسلاو «لعفلا ٍةلآ ىلع ةلخاّدلا يه (خلإ ةناعتسإلاب ٌقُدصيف :هلوق)
 ٌكّكشم ٌمابلا» :يفورحلا تحب نم هترابع ("ريرحّتلا" يف اك هبّيسيو :هلوق)

 ةنوعم ا :يأ _ ةناعتسإلا يفانصأ يف قداصلا هب هلاصيإو ئيشلاب ئيشلا ٍقيلعت :يأ ءقاصلإلل
 _ ملقلاب ًةباتكلا َكِقاصلإل ملقلاب ٌتبتكك ىلعفلا لآ ىلع ٌةلخاًدلا يهو «ىيش ىلع ئيشب
 ها (اًراجم اًلعاف نوكي نأ حّلص هيلإ اهب یّدعملا لعفلا ديسُأول مسا ىلع ٌةلخاَّدلا يه ةيببسلاو

 . "هحرش" نم ٍةدايز عم
 ليس ال هّنكل ؛هيفن يف ّينعم هل :يأ _ ةئيبسلل اَمإ (يف) (هريغ يف اًلصاح :هلوق)

 .هريغ يف ٌرماك هانعم نأكف عماّسلا مهف ٍرابتعاب اًراجم يفر ظللوأ __هتدافإب

 .هدعب ٌليلعتلا هٌديِقُي اك بلقلا ٍةهج ىلع :ينعي (صاصتخالل ال :هلوق)

 نأو ةيرهّدلا ىلع اّدر ًةقيقح بلق ٌرصق ّنوكي نأ ٌلمتحيو (دارفإ ّرصق ٌنوكيف :هلوق)

 يناثلا ةلزنم اوُلرُ مهتلآ مساب مهؤادتبا َرثك امل َنيكرشملا َّنأ كلذو ءاليزنت بلق ّرصق نوكي

 .هوساب أدبي نميف َنيِدٌدرتملا ىلع اًدر ٍنييعت رصق ّنوكي نآو ءِناّصلل
 نأ يضتقي ناك نإو ىّضراعلا اذه َّنأ هيف :ليق (خلإ ىلوأ ةءارقلاب ةيانعلا َّنأل :هلوق)

 يضتقي _ مهتهآ مساب َنيكرشملا ٌءادتبا وهو _ لوألا ضراعلا نأ الإ مهأ ةءارقلاب ٌةءادبلا ّنوكت

 صضَراعت امل :لاقي نأ ٌنكميو ؟كلذ ىلع اذه حجري حججرُم ياف ّمهأ هللا مسا نوكي نأ

 يبنلا ىلع ٍلِزان َلّوُأ ناك ال هّنِإ :لاقيوأ .ةلاصإلا ا ومعملا ىلع لماعلا مد ناضراعلا

 ٌدرلا هيف دصقي ىتح ٍراذنإ الو غيلبتب رمأ ىلإ را رغ نم يحولا ىّقلتل ٌبّردتيل ةءارقلاب رو

 هّرَكذ يذلا ضراعلا حیرت يف ا (خلإ دافأل او ١) :هلوق َّنأ ىلع ءهقَلاخ نَم ىلع

 ٠ .لّمأت ءليقلا اذهل عفادو
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 ةّصاخ ِتاَّذلا ىلع ٌلُدت نأ اّمِإ ىلاعت هتارسأ َّنأ كلذو (خلإ مسالاب ةارملا نإ مت :هلوق)

 ِتاَّذلا ىلع ٍةلالّدلل َِضْوام هّنإَف ءبقّللا فالخب نمحّرلاو ةلالجلا يظفلك ِةفّصلا ىلعو اهيلعوأ
 هبسحبوأ «ٌّيمّلعلا ال ٌلصألا هعضو بسحب ةّيفخلا ِلالّدلا ٍقيرطب 2 وأ هأّسم ةعفرب ٌرعشأو

 ُتاَّذلا وه ٍةفصلا يف هل ٌحوضوملاو «كلذ يف ٍفالخ ىلع ّيمّلعلا ىنعملا ٌدصقلا ناك نإو اًضيأ

 .ىنعملاو ٍتاذلا نم ٌبّكرم اًهولدمف ءاهب مئاق اه يعم ّىنعمب اهِفاصّنأ رابتعاب
 هب ٌقيليال رمأ ٌمدع اًهولدم ٍةفص لك :يلسلا ُتافّصلا (خلإ ٍتاغّصلا لمشیف) :هلوقو

 ةيلعلا هياذب ةمئاق ةيدوجو ةفص لك :يقيقحلا ٌتاَفّصلاو «ةيلّوألا مدعب رسفملا مَدقلاك ىلاعت
 اهيلع ٍدئاز ينعم ىلع اهب ُففصولا لذي ال يتلا ةو ةفَّصلا :يفاضإلاو قردشلاك
 ىلع ٌةدئاز تسيل ىلاعت هل ٍةفص لك :ّيفاضإلا ٌتافٌّصلا :هريسفت يف "رخفلا" لاق .دوجولاك
 عوتلا اذه بسحب ىلاعت هل ةنكمملا ءامسألا و ءاّدَجمم اًحّبسم اًروكذم اًمولعم هنوكك ِتاَّذلا

 ٠ ىا ًةدئاز ًدفص سيل ٍلاعفألا َنيوكت َّنَأ ىلع ًءانب ٍلاعفألل العاف ىلاعت هنوككو «ةيهانتم ُديغ

 ىلإ رظّنلاب هيلع ٌقلطُي نأ ٌحصي ام ىلاعت هللا ٌمسا :"ةاكشملا حرش" يف نبيَّطلا لاقو

 رداقلاو ملاعلاك ةّيقيقحلاوأ ءلّوألاو ٍسوُدقلاك ةُيلّسلا هِتافص نم ٍةفص رابتعابوأ «هتاذ

 يف هنع هّلقن .ها قِزاَّرلاو قلاخلاك هلاعفأ نم لعف رابتعابوأ ءِكِلملاو ٍديمحلاك ةّيفاضإلاوأ

 ل
 َدِصُق نإو ءُتاَّذلا هب ٌدَصقُي نإ ةلالجلا ظفل (خلإ ِةّيِلَعلا ٍتاَّللا ىلع ٌملع هللاو :هلوق)

 "مالسإلا خيش" نع َلِقُتو "يناوَريّشلا" بهذ هيلإو ءاعبت ناك ةَحجرملا ٍتافّصلا نم اهُديغ
 نم اهكأل ؛ُتاَّذلا هب ظِحوُلامم اهريغو ٍدماحملا ٍقاقحتساو ٍلامكلا تافص ٌحيمج هيف تعا هل

 اذَه ىلع ىّمسملاَف انل اًمولعم انعم نكي مل ٌةفص هيف رَِتعُي مل ولف ءانل ٍةَموُلعم ديغ َيِه ُتيح
 نم هجوب هتظحالم ىّتعملا ملع يف يفكي هّنأب هذنس َمِنُمو ءةفّصلاو فوّصوملا ٌعومجم ٍلوَقلا

 .لّمأت ؛هنع ةجراخلا ههوجو

 :هداز يخيشل "ٌيواَضيِبلا ريسفت ةيشاح" يفو "ةّيدّمحملا ِةقيرَّطلا حرش" يف لاقو
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 هللا ءاسأ نال ؛ةبلغلاب الع َراَص ٌقتشم ٌيبرع هّنأ ىلإ ىلاَعَت هللا مسا يف ٍةّللا لهأ ٌروُهج بهذ

 اوُرَكنأ ِةَفسالَملا ءامَدُق َّنِإف هيلإ اهب ٌلّسوتَيف اهاّتعم فلك ا َفرعَيل ٌةّقتشم ٌتافص اهّلك ىلاعت

 نأ مسإلا كلذ عضو نم دارا نأ ىلع ةانب مسا ةصوّصخملا هِتاذ بسحب ىلاَعَت هلل وكي نأ

 هاذ فرعي ال هّقلَح نم اًدحآ نأ تبت دقو هپ ىّئسملا كلذ فيرعتل ٍدحأ دنع ٌرَكذُي

 بي م مسإ ركذب هيلإ راشي نآ حصي مل اذإو ؟مسإ ركذب هيلإ ٌُراَشُي فيكف ةّتبلا ةصوصخملا
 هئارسأ 3 َّنأو ٌدوُقْفم مسإلا نم علا اذه نأ تبن ٌةدئاف ةصوّصخملا هتاذل مسإلا عضول

 هتاذ َّنإ انلق اَّنإو نعم ينعم رابتعاب ٍةمَهُِم ٍتاذ ىلع لذت ام يهو ٌةّقتشم ٌتافص

 هللا ةَفِرعم نم انِلوُقع دنع دن ال انِلوُقع ىلإ اًنعَجَر اذإ اّنأل ؛دحآل اًلوّقعم سيل ةصوّصخملا
 ملعلا اًمإو هدوُجو ماودب ُملِعلا اّمإو ءادوجوم هنوكب ُملِعلا اّمِإ :ٍةعَبرأ ٍروُمأ دحأ الإ ىلاَعَت

 ٌتارابتعالا يهو ماركإلا ِتافصب ملعلا اًمإو ةّيبلسلا ٌتارابتعالا يهو «لالخلا ٍتافصب

 تّ هاف را له دلار لكل ٌةرياغم ةصوّصخلا هتاذ َّنأ ٍليِلّدلاب تبث دقو ةيفاضإلا

 َتّبُثو هدوجو ماودل ًةرياغم اًضيأ هتقيقح تّناك كلذك ناك اذإو «هدوجو ريغ هتقيقح نأ

 نم انِلوَقع E هنأ قت دق ذإو ةفاضإلاو ةبلكلا ٍتاَرابتعالل ٌةرياغم هتقيقح َّنأ اًضيأ

 هتقيقح َّنأ تبث ةصوّصخملا هتقيقحل ٌةرياغم انأو «ةعبرألا روُمألا هذه الإ ىلاَعَت هتفرعم

 ىّمسملا وهو ءوُه وُه ُتيح نم هكاّردإ ىلإ ٌليبس ال هّنأو مبلل ٍةلوُقعم ُريغ ةصوّصخملا
 ءانب تير اذإ اك يهو ُةّيضرعلا ٌةفرعملا وهو هنع ةجراخلا رومألاب هُقرعَت اهو يئاَّذلا ةفرعملاب
 ٌمولعم وهف ينابلا اّمأو مانيلا وه ِتاَّذلاب ٌمولعملاف ناب نم هل ديال هّئأب راصبألا ٍقيرطب انولع
 نم اهئأو هييصوّصخب هّملع ٌمِزلتسي ال هل اّيناب هنوكب ينابلا ٌملِعو ةَروُصلا هذه يف ضرعلاب
 .تايهاملا عون يأ

 اتقرعو ءانسملب ةرارحلا انفرعو انرصبب نعمل َنوّللا انفَرَع اذإ امك :ٌةيتاّذلا ٌةفرعملاو

 ةقيقح الو ةسوململا ٌةّيفيكلا هله الإ ةدوربلاو ةرارحلل ةقيقح ال هّنإف ءانعمسب َتوّصلا
 ىلإ اهججايتحا انملعو ٍتاثّدحملا انيأر اذإ ٌلاحلا اذكو «ُةيئرملا ٌةّيفيكلا هذه الإ ِداوّسلاو ٍضايبلل
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 .ايندلا يف رشبلا عسو يف يتلا يهو ءًةيضرع ٌةفرعم هللا انفَرَع دقف «قلاخو ِثِدَحُ

 همدابع نم َنيبرفملا شعب فرب نأ ىلع هلل ةردُق يف يتم ال هلآ :مهشعب ٌباجأو
 بلط نع ةلالجلا ٍظفل يف َعّروَت نم ِءاملُعَلا نمو ءةصوّصخملا ةقيقحلا كلتب اقراع هّلعجي نأب
 يَقرعمب فّلكت مو نم تشمل ٌفّرعُي ال قتشم وشم هلع e ءهانعم رکذو هلام

 َلاَقو ."ُجاَجّزلا"و "ليلخلا" هيلإ بهذ اك قتشمریغ ٌمَلَع برع مسا وُم :مهصعب لاگو
 .ىهتنا «كلذ يف َمالكلا ّلاطَأو «هقاقتشا ٌرَكذ ّمُن «ٌبّرعُم ٌيزايرش هّنِإ :مهضعب

 ّناكو ءَقَرَعلا ّلبق ٌحون اهب ناك ٌةريزج يهو «ةناّيرُس ىلإ بونم (ٌينايرسأ :هلوق)
 ٌفّوُث هنأ الإ يبرعلا ُناسّللا وهو ءاينايرُش راَصو فرح ّمُث «يرعلا هب ّلَرن يذلا مدآ ٌناسل

 .ليئارسإ ينب ُناسل ٌقئاربعلاو

 ّنأل ؟؛ ؛عزقلاو ٍريحتلاو نوكّسلاو ةدابعلا نيب كرتشملا ُهَلي هلأ نم :يأ (ٌقتْشُم :هلوق)

 تليد الإ ةلالجبا لصف «هيلإ ٌنونُكسيو «هيف َنورّيحتيو «هيلإ َنوعّرفيو ههئودُبعي ٌقلخلا

 ىلوألا تنكش مْ مث ماللا ىلإ اهّتكرح تّلِقُتو ءاًفيفخت ٌةزمهلا تفذُح ّمُث «فيرعّتلل لأ

 .ةيناّثلا يف تمغدأو

 ةيآلا هذه يف ٌةيريغلا مهمٌّشوت َّنأ هرهاظ (هديغ هّنأ مهيٌّموتل هل مٌهَراكنا َّنآِب درو :هلوق)

 اي ءهللا اي) :لوُقي ملسو هيلع هللا ىّلص ّيبنلا اوعوس نيح ةّيريغلا مهيّشوتل اًدر ترن اهتأ عم
 .ٌرخآ اَهِإوَعدَي وهو ءِنيهِإ ةدابع نع اناَهنَي :اولاقف (نمحر

 مالّسلا هيلع هلآ نم ةي ا ةصق يف اهب َمِنُم (ُفّرعملا ىلاعت هب ٌصوّصخملا َّنأو :هّلوق)
 ٌفرعَن ال : "يرمع نب ليهس" لاق ميحّلا ن نمحّرلا هللا مسب ةباتكب هنع هللا يضر "اي " َرَمَأ امل

 تملا َّنأ نِم) :"ٌيكبّسلا نبا" هّلاقام ىلع د ُدِرَي ال اذه ّنكل .ها ٍةِماََيلا بحاص الإ َنْحَّولا

 .(يوقْلال مرک
 هليزنتوأ ٍنيَعلا ٌمَضِب لق لفك دعب محو نم (ةهّبشم ةفص هنأ ىلع ٌروهمحجاو :هلوق)

 اهتروص ىلع اَهَّنِإ :لاقي وأ اًريدقت لو اطنك ال لوقفمي ةقلعت رسب د ال ناپ «زاللا ةلزنم
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 .يّدعتملا نم عاص ال اأ ُداريإ َعَقَدناف ءاهتغيصو

 اهو ةروهشملا ةسمخلا يف ٌةروصحم اهنأ هيلع ةروأ (ةغلابُم ٌةغيص :ٌَليِقو) :هلوقو

 ةداملاب اهتاديفُي اُيأب :بيجأو ءَبصَنلا هِلِمَع مدعلف ٌميحر اّمأو ٌرِهاظف ٌنمحر اّمأ ءاهنم اَسيل

A CUO LE ES 
 ُديِفُي وهو) :هّلوق ٌرهظي اذهبو ءموُمُعلل يفوذحم يف َبِصَنلا لماع ميحر َّنأ لمتحيو «ةسمخلا

 ْ .(هتغيصب َةغلابملا

 ىلإ ٌرظان زوجتلاب لئاَقلا َّنِإ :لاقُي دق (خلإ ةححّرلا ّنأل ؛ُلّوألا ٌقيقحّتلاو :هلوق)
 هّنإف ٌةّيعرش ٌةقيقح ناك نإو ءاّراجم هّيدارأ وأ ٍناسحإلا يف اًفامعتسا ٌنوكيف ءّدغل ةمحّرلا ٍةقيقح

 حالطصا يف كرتشملا ظفللا َّنأ) :"ديفحلا" هَقّقح امل ؛هل ٌعوضوم كلذ َّنأ ىلإ رظان ُريغ

 5 ٍةقالع ٍرابتعاب لب ؛هل ٌعوضوم ظفللا 3 رابتعاي ال هيناعم ٍدحأ يف لمعتسا اذإ بُطاخشلا

 .ها (اراجم ناك هيناعم نم ٌريخآ ٌىنعم نيبو
 ؛ٌةَيعرش ٌةقيقح هّنِإ :لاَقُي نأ انه ّبرقآلا َّنأ نم ليقامو) :هلوقب "ٌباهّشلا" هَرَكْذ الو

 ةوغللا هتقيقح رابتعاب هّركذام ينانيال بلقلا ُةقِ ٍلابلاب ٌرطحي نأ ريغ نم ُماعنإلا هنم ُداَرُي هّنأل

 .ها (ىفخي ال اهك

 هنيبو هُل ٍدمحلا َنيِب ٌةبستلا ُنوكت ٍذئنيحو (خلإ دمحلا ُفِوارُي دل ٌركشلاو :هلوق)
 نيبو نيّيفرعلا ٍدمحلاو ركّشلا نيبو نيّركّشلا نيب ٌةبسّملاف تس ُبسّتلاو ؛ّيهجولا ٌمومعلا

 ركّشلاو ٍدمحلا نيبو نيّدمحلا نيبو ءٌقلطُم ٌصوّصخنو ٌمومُع افرع ركشلاو هل محلا

 .فذارَلا ةع ركّشلاو افرع لمحل ا نيبو يجو نم صوصخلاو ٌموُمعلا نل

 اًيرايتخا هثوك اًيرايتخا هنوكب ُدارملاف :يأ (خلإ ٌتاَفّصلا كلي تناك امل هّنأبو :هّلوق)

 اهِئَشنمل اًمِزالُم وأ «هتدارإو هّيردُّقو هِتاذك ةّيرايتخا لاعفأل ًاَمنَم َنوُكي نأب اًيكحوأ ًةقيقح

 .لّمأت ءهمالكو هرّضبو هعمسك

 وُه هّدعبامو ٍروُدٌّصلا حرش نأ ٌردابتملا َنإف (انه امك اًناذ ٍنارياغتي دق هبو :هّلوق)



 رح

 .هيلع دومحملا

 ٍتاَفِص نم يذلا :يأ (خلإ هسفن ىلع هٌؤانثو ىلاَعَت هللا ُدمح ٍليبَقلا اذه نمو :هلوق)

 ٍفالخب اًدمح ٍلامكلا ٍتاَفِص راهظإ رابتعاب ناروُكذملا ٌعضّولاو طسبلا ٌنوُكيف «ةثداحلا ٍلاَعفألا

 مالكلا عا اونأ نم وُهف «ِتالاّكلا ىلع هتلالد ٍرابتعاب ٌميدقلا مالک هاف ءميِدَقلا هدمح

 .لّمأت «ةيرابتعالا

 ٍردصملا ُنولدم (خلإ ٍلعاَقلل ٌينبملا ىنعم هب اري نأ حصي ردصم محلا نإ مث :هلوق)

 _ ردصلملاب ٌلصاحلا وُمو _ هِرَثَأ ىلع ةقيقح ُقَلَطُيو ءيرّدصملا ىنعملا وُه ريثأتلاو «لعفلا

 ٌثيحب اهنوك ىلعو __ ٍلعاقلل ّينبملا ىّبسُيو _ ُثدحلا اهنع َرَدَص ٌثيحب ِتاَّذلا نوك ىلعو

 ."باهّشلا" نم ها ٍلوُعفملل ّينبملا ىّمسُيو ءاهيلع َعَقو
 هريغ ىلع َمعنأ نَم لك َّنإ) :"رخفلا" لاق ءماعنإلا :يأ (هيلع ِدبَعلا رادقإو :هّلوق)

 «مجنملا بلق يف ةيعادلا ٌقَلَحو ءةمعتلا كلت َقَلَح هّنإف ءىَلاَعَت هللا وُه ةقيقحلا يف مجنملاف ماعنإب

 . راصتخاب ها ا ۾ ىلا هلأ تف

 لمتحت اك اهتاذ يف "لأ" َّنأ ليقلا اذه ةجو لعل (خلإ َرصحلا ديال :ليقو :هّلوق)
 عم رصحلا ٌةدافإ ىّنأتي الو يضع يفوأ دارفألا لَك يف ققحتملا سنجل ا لمتحت ٌقارغتسالا

 هيلع ىعّذملاو يِعدملا نيب ةمسقلاك نارا ٍةنوُعمب وُه امنإ هرابتعاب مهمالك محشو ءلامتحالا

 ىلع ٍنيميلا لعج سيلو (ٌركنأ نم ىلع ُنيميلاو يِعّدملا ىلع ٌةنيبلا) :ثيدح يف ٍةعقاولا

 .لّمأت ءِةَروُكملا ٍةَمسقلا ٍةنيرق ةظحالُم عم لب ؛رصحلا ٍةدافإ يف اّيفاك هدارفناب يِعّذمل

 نإ ِكلملل ماّللا ّلعج ٌعنَتمي ٍدهعلل "لأ" ٍلعج ىلع (خلإ ِكلملل اًمإ هللُمالَف :هلوق)
 ليج ناف ُكَلمُيال َميِدَقلا لال ؛"يّتحملا" هيلع ىم اك طقف ميدقلا دمحلا دوهعملا ليج

 يهو ؛ٌةلمجلا ٍلئنيح دوُهعملا َّنأل ؛عنتمي مل هئايلوأو هئايبنأو ىلاَعَت هدمحك هذمحب دبع نم لمح

 نمض يف سنجل وأ قاًرغيسالل اهلعج ىلعو «ثداح ِثداحلاو ميدقلا نم ُبّكرملا ذإ ؛ٌةثداح
 ديغ ةارفألا نأ طول نإ ِثداحلل باب نتعب الو ميدل بَاب كلذ حنتمي دارفألا ضب
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 ."مّلّسلا ةيشاح" نم ها عنتمي م الإو ءةبكرم

 ةكافإ يف لحد اهل "لأ" َّنأ كش ال :لوقأ (خلإ لأ نأ يل ُرهظَي :ُلوُقأ :هلوق)

 هثدافتساف «لوّمحملا ىلإ ماّللاب يفّرعلا عوضوملا ةبسن نم َءاَج (َّنإ انه هنأ كلذو «صاّصتخالا

 ىف لحد هل امهنم ٌلُكف ءالصأ داّفتسُيال امُهُدحأ َعِلع ول ذإ ةبستلاو "لأ" ني ّلُك ىلع ٌةفوُثوم
 مآ

 نع هلق ام ينانُي ال اذهو ."دّيسلا" نع هّلَقَن ام خيرص وُه اک لأل هتبسن حَصف «هتدافإ

 هّئوُدْيِسُي مُهارَت اذلف ءال رخآ ئبش مامضناب هُديِقُت ايف ال ءاهل ةّيتاذلا اهيناعم يف ِهّنإف "حيولتتلا"

 .لّمأت ءاهّلَقن يتلا "فاّشكلا" ةرابع ٌرهاظ وه اك ةبسلل ةراتو «"ديسلا" ةرابع يف اك ًةرات لأل
 :ناديرّرلاو ٌةينايب هتفاضإو «ٌقرعلا :لبحلا (ِدْيِرَولا لْبَح ْنِم ِهْيَلِإ ُبَرْفأ ٌنْسَتَو :هلوق)

 ."دوُعّسلاوبأ" ها برملا طرق يف لَم اذهو ءاهمّدقم يف قنُعلا يتحفصب نافنتكُم ناقرع

 باطخلا ٍةتكُن يف فلس ام نيب َيِفانَت الف :يأ (خلإ هناصقتل ُدماحلا ناك نإو :هلوق)

 ٍلابقإلا ةو هّبِحاصُي حلاو قتلا نيب يتلا َدعُبلا َّنأل ؛دعُبلا نم اَي ٌةملك هُديِفُت ام نيبو
 .ىلاَت هيلإ هجوّتلا ٌقدصو

 .ٌردان فاش :يأ ءيلامعتسإلا يف يق ِهّنأ ذارملا (َنيّيوحّتلا دنع بق :هلوق)

 اًرظن ِبَعلا ٍريمَصب انه ٍةلّصلا طبر ّنأ :هلصاح (خلإ "بيبللا ينغُم" ينو :هلوق)
 َّنأ الإ ءٌسيقم باطخلا ىلع ّلاَّدلا ِءادّلا بئاجل اًرظن باطخلا ٍريمَصب وأ «لوُصوملا بناجل

 امك ةليلق هئاعارُم تناكف َدلّصلا ماَت دعب الإ ٌمتَي ال باطخلا ىلع لادا َءادّتلا َّنأل ؛ّليلق يناثلا

 ْ "ينغملا يشاوح" يف
 هيف ٌنحن اميف ٍتاّفتلالا ٍةَكِص ىوعد ٌحصَت ال ٌسيقم ٌلمعتسم اّلُك َّنأ تملع ُثيحو

 يف نوكي الإ ثافتلالاو ءليلقلا ىلع هيف ئرجلا لب ؛هّهجو هللا مّرك "لع" لوق يف الو
 ٌةلَّصلاو «ٌليلق ةملكلاك وُه اهيف هؤارجإو ءاهوكُح يف ام وأ ةدحاو ةملك يف ال نيتملگ

 ءَيثكلا وُ لوضوملا بناج ىلإ َرْنلا ٌةاَحْنلا لج اذلف ءةدحاو ٍةملك ةلزنمب ٌلوصوملاو
 ال ٍننئيحف نيتها نم ُلُك ٌةاعارُم اهيف رْثكف هيلا يف كلذك تسيل ٍفوّصوملا عم ٌةفّصلاو



۲ 

 لوق ىلع ةحابقلا قالطا يلي ال هلآ مهيلع ُدِرَي ام ُةياغ هَنيّيوحَنلا ىلع ٌةروكذملا هيلا در

 .لّمأت هةَلِقلاوأ ٍذوُدُشلا ٌقالطإ ٌبدألا لب ؛روكذملا "لع"

 ام ةّبش دّقف) :"ُناَّبصلا" لاق (خلإ عما َساَيِل هللا اَهَقاَدأَف :ىلاََت هلو ٌّدح ىلع :هلوق)

 هل ني هيوساف سابألاب لاتشالا ُثيح ني لاو ررقلا أ ني يفوتحاو عوشلا دنع ناسنإلا َِنَ

 ثالث مالكلا يف ُنوُكيف هةقاذإلا هيلع َمَقوأف عشبلا ْرْما معّطلاب ُةّيهاركلا ٌثيح نمو «سابّللا ظفل
 0 (يناثلل اًرظن ٌةييكمو ءِلّوألل اًرظن 7 رصت 0 و ةيلييخت ةراعتسا ٌةقاذإلا :تاراعتسا

 لامتشالا ٌثيح نم ٍفومملاو عوُجلا ِرئأل هراعتسا دعب ِساَّللا ظفل َّنأ :انه اهئايبو

 .ٌةيهاركلا ثيح نم ٌيئاعدالا هيِركلا معّطلل هنم َريِعتس

 س نورعآ ىلإ ّىنعم نم ُلاَقتنالا :ُباَضِتقالا (خلإ بوُشملا باَضِتقالا نم َيهف :هّلوق)

 ّلُك َّنأ_ اًطوُلع :يأ_ بوم انه هنوك ُةجوو ءّرخآ اًمالك لهما هناك ءيؤنيب قلعت ريغ

 00 امهنيب ةبسانمال ٌرخآ ىلإ مالك نم ٌلاقتنالا هّنإف ءيضحملا ِباَضِتقالا فالخب ٍفيِلأَتلل

 نب ُبعَك" وأ ."ةدعاس نب سِق" :ليقو "ُبوُقعي" :ليقو (ُبَرقأ ٌدوادو :هلوق)

 :هّلوق وُهو ِريَمّزل هّلصأ (قباسالو :يف اک :هّلوق)

 ايئاج َناك اذإ اًئيش باس الو ىَضَم اَم ٌكِردُم تسل نأ يل اد

 حراش "ٌّيدنجربلا" نع "ةقيرّطلا حرش" يف َلَقَت (اًمأو ِواّولا نيب ٌةبساتُم الو :هلوق)

 قي م هلأ هذيؤيو (امأ َماَقَم ةمئاق ٌواولاف دعب اَمأ :اهّلصأ) :هلوقب امهنيب ةّيسانملا ةجو "ةياّقولا"

 طبترُم ُديغ اهّدعبام َّنأ ىلع ّلُدَت ذل ةيرث دق ثنا ةهجبو لحلو مبا قولا اذه لشو ي

 اهنيب لصفيال ٍلاصّتإلا لاك اينيب ِناّللا ٍناَتلمٌحاَو «باطخلا لصف َىّمس هّلإ یتح اهلبقاب

 ةّلادلا اًمأل تّريعّبساف ةلمُجلا يف اهلبق اع اهدعبام ٍلاَصِفَنا ىلع ام ٌةلالد اًهلف َةَفِطاَعلا واولاب

 .لاصفنالا ىلع

 دعب ٌبرَشلاوأ «ةيناثلا ةبرشلا :ةكّرحم ُلّلَعلاو لعل (هلهنو هلي لئاضقلاو :هلوق)
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 ."سوماق" «برّشلا ْلَوأ :ٌةكرح ُلهَّنلاو ءاَعابَي برشا ٍ

 «"رمُع نبا" ةريزجو يآ نیب ىزيضك ىفيك نصح (ىفيك نصح ىلإ :هلوق)

 سوماق"
 .ديرجّتلا ىلع وأ حِرّشلل ٌيوُخّنلا ىّتعملا ةئارإ عم : :يأ (ُهَي زاجم اهيف ُةبفرّلعلاَو :هّلوق)

 باتك يف هوُركذ ام عم اذه ٌرظني (هللا ٌرمَعَ :لوق نع ٌيِهّنلا ٍثيِدَحْلا يف َءاجو :هلوق)

 نم دركذلل ماع نو عزاب ال لأ ره ملء ركل عقلا عيب نم عه نف ذاا

 "سوُماقلا" ةجرت يف "يڍنفآ ماع" رگذ دقو ءاَهَعم ٍمَسَقلا يِ نم وُه لب ؛ةَهارگلا

 بناجل هتفاضإ اذه لجألو ءٍندَبلا عم حوُرلا ةرامع ٍةَدُم نع اًضيأ هب ُدبَعُي َرمعلا َّنأب) :اههجو

 1 .شلاب ف (ةبسانمديغ ةيِوُنألا
 ةهارك نم ِناميَألا يف هوٌركذ ال ٌفئاُح هّلاق ام (خلإ "موُرلا ٌلِضاف" لاق نكل :هّلوق)

 لادا ثيدحلا لمحت وهو َكّرِمَعلو «َكيبأب :مهوقك ةَقيثولا هجو ىلع ال ىلاَعَت هريغب فلحلا

 ٍقدصب مصخلا يقاثيتسا :يأ ءقالّطلاب يلتلاك ةّقيثولا هجو ىلع ناك ام فالخب « ءيهتلا ىلع

 .هرظناف «هوُركذ ام رخآ ىلإ ءانزامز يف يسال فلاحا

 يفذحلا باب نم مالَكلا ٌنوكيف :يأ (خلإ يفوّصوملا ريمض يلإ ٌدانسإلا لّوُحف :هلوق)
 .هنع اًضوع "لأ" ٌلعجوأ ءِريِمَّضلا ٌريدقت فيصلا حصل يفك لب ءهيلإ ةجاح الو ءلاصيإلاو

 يف ٌركذ (خلإ ٍةَجاحلا ٍتقو يف راّضحتسالا مدع هّنأِب "ريرحّتلا" يف هفّرَعو :هلوق)

 ِلهاو نييلوصألاو ءاهَقملا دنع امهنيب قر ال هلأ) :"ريرحتلا حرش" نع ٍةالّصلا ٍتاديفُم
 ُنايسّتلاو «ةظفاحلا يف اهئاقب عم ةكردُلا نع ةَروَصلا ُلاوز ٌرهّسلا َّنأب كاكا ٌقٌرفو غلا
 ناك ام ٍركِؤ مدع ُنايُتلا :ليقو هديدج بسك ىلإ ايوُصح يف ُجاتحيف ءاّعم امهنع اًهاوز
 .(اًقلطُم ٌصخأ ُنايِسملاف ءنّكي مل اموأ اًروُكذم ناك اًمع ٌةلفغ ٌوهسلاو ءاروُكذم

 يف أطخلا وُهو ءأطخلا يعون ٌدحأ اذه (خلإ ّلحملا ريغ ٍلعِفلاب دقي نأ وه :هلوق)

 ءاّيمدآ ٌباصأف ءاروام ىلإ ٌرواجتوأ .هنع َحَجر مث هباصأف اًضرغ یمر ناک ةحراجلا ٍلعف
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 اذإف اًديص هّنظ اًصخش يمري نأك ءلِعاَقلا ٌنظ يف أطخلا :يناّعلاو .هّريغ َباَصأف الجر َدَصقوأ

 .تايانجلا يف ىلاَعَت هللا ءاَش نإ يتأَي ام رخآ ىلإ «ٌيمدآ وه

 َّنأ ٌرِهاَظلا (خلإ ٍتادايعلا نم ىّدؤُي ام اًعرشو :"ةيارّدلا جارعم" يف لاق :هلوق)

 نع لا عطقب ٍرِئاعّشلا لولدم يف همالك ّنأو «ةّيمدآلا رِئاعَش يف ال مالسإلا ِرئاعَش يف هترابع

 ةبطش ف "نيا" لاقو ءعرَّشلا لهأ حالٍطصا يف اًهانعَم بسحب لب ؛ةّيمدآلا ىلإ ٍةفاَضإلا

 ةندبلا :ةريعشلا ةريعشوأ ةراعش مج كاعش) :(عرّشلا ٌرِئاعَش ٌرَهظأو) :هلوق دنع "ةيادملا"

 لبس ىلع هؤادأ ناك ام اهي ٌدارملا :لاَقُيو لات هلل ةعاط ىلع اَلَع َلِعج ام ك و ءىّدهم

 .ٌراهتشا هيف ناك ام ةعمج ا ةالّصك راهتشالا

 .آلا يف اهّكبق امل اهيازلتسا ٍرابتعاب (اًهلبق يتلا ىتعمب ٌةرقفلا اذهو :هلوق)

 ىّقك ّنأ) :ٌّيقوُسدلل "يِنما ةيشاح" يف (خلإ ىَقُك ينعم نع َحّصفأ نم َرأ لو :هلوق)

 ىّمكو .ها (ٌرصاق ٌلعف يه يتلا ُبسح ىّتعمب يه يتلا ىّمك اهلعاف يف ءابلا ٌةدايز ٌبِلْعَت يتلا
 ."ينغُم" ها .نيّتثال ٌةيناّثلاو ءدحاول ٌةيّدعتُم اَرجأ ىّتعمب

 .("ٌيّرغلا") :طخلا ٌةَحسُن (ُيرتَملا ٌةماّلعلاو :هّلوق)

 اهتَيِدعَتل يناثلا ىتعملاب انه حنس َّنأ هيف (خلإ ٍبلَقلا باب نم وُه ٍلّوألا يلعف :هلوق)
 .لمأت ءِرهاَظلا فالخ ٍبلَقلا ىّوعدل جات ىّ لوألا یتعملا ىلع اهّلَحو ءءابلاب

 هع حوّسلا سفن نم ملي ال هنأ هيف (خلإ اًيفانت نيَتلمجلا نبي َّنأ دروأو :هلوق)

 رطاخلا يف ّشلا حرث كوف لفللا لولدم نع جراح وما وهو قاكتيالا نيروُكلا
 عقاو وه ايي رظنلاب هيلإ جات ابر ٌروُكذملا باوجلاو «هنودبو هم نوي دق هب شیرعٌلاو

 .ظفّللا رهاظ نم ٌردابتيام ىلع ّينبم داريإلا ّلعلو ءاجراخ
 .(ٌيراخبلا) :طخلا ةخسُت ("ٌيراجتلا زيزعلا دبع" :هلوق)

 هٌرَدصَمو «ةعاطتسالا وأ ِكرَّثلا وأ ريصفّتلا ىتعمب ٌقلطُي (َباوّصلا هيف لآ ملف :هّلوق)

 .ولّدك عنملا ىتعمبو لغو ولدك
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 ."ٌلِصاوتُم" ب قلعت بسنألا (خلإ ٍليلعّتللٌابلا :هلوق)

 َلِعُج نإ هقّلعتُم نييو هني لصفلاوأ ءٌراجلل قّلعتُم ريدقتب :يأ (اًمْلكت لقأ هلال :هلوق)

 .كلذ وحنوأ اهبيكارت ةيقئتو بيذبت ٍرابتعاب َةَّمهملا لئاسملا ٌبيذه# و ,"اًقْلَوُم"ب اَنَل

 يمض ِنوُدب (خلإ غالبإلا نم) :"سوئاقلا" ٌةرابع (غالبإلا هنم ٌمسالاو :هلوق)

 .ريمَضالب طخلا ٍةخسُت يف كلذكو «نوب ٍروُرم
 :هباوص ّلعلو هطخب اذكه) :"ٌحُحصُلا" لاق (اهنيو َّلُك ىلع ٌمللا ٌقِلطَأ دقو :هلوق)

 .ها (لّمأت ةرابعلا ٌردص هُديِفُي ايك ٌةّيوغُل ٌةَقيقح لوألا ىلع هقالطإ ذإ ؛ةينثّتلا ريمَصب امهنم

 اَّمإ فرغلا لهآ دنع اهنأ د وصقملاو ءةالثلا مليلا يناعإل ريمصلا عاجرإ نم عام الو

 دنع ِهَّنِإ :ليق اذإ الثم .لكأت ءاَضيأ ٌةّيوغُل ةقيقح ٍلّوألا ىتعملاب هلآ ياني ال اذهو «خلإ ةَقيقَح

 ةقيقح نيّرخآلا ٍنيينعملا نم لك يف هلارعتسا ُنوكي ِكاردإلا ىف ٌةَّيحالطصا ٌةقيقَح ٍفرُعلا لهأ
 .اًراجموأ ٌةّيفرع

 ٌرَظن لوألا ٌلئاقلا َّنإ :لاقُي نأب كلذو (اًيظفل َفالخلا "ٍريرحّتلا" يف لّعَجو :هلوق)

 «هلئاسم درب الإ لّصحي ال هيفنب هرّوصت َّنأ كش ال هّنإف ؛هتروٌصبال هيفتب هرّوصت ىلإ

 سنجلا ركذب ٌلُصحي هِتروّصب هرّوصت َّنأ ىلإ رظن ّناّثلا لئاقلاو ةمّدقُم هٌعوقو ٍلئتيح ُعيتمَيف
 رو دعوت طوخ يضرم : اذإ ٍنابجلاك ءلئاسملا درس ىلإ ٍةجاَح الب لصقلاو

 دعب هسفنب هِلوصح م ف هوأعت لاق يروي ملهلا روصت يلع نو ليس لئنيح م عار هجن

 ."ماها نبا" هقّمح ام رظناو فلاح اك ٌرخآلا هيلإ | رن ا اهن لگ زظ ولف ءهمّلعت

 ٌمعألا ىتعلاب مليا ٌةدارإ ُنيعتملا لب ؛ُبسانملا (ةَرِخآلا ىلإ لولا ملولا يأ :هلوق)

 .هريغو بولطملا ىلإ هويسقتل

 .هلبق ام لاتشا لدب (مُه ام مُه لوألا ةثالّلاو :هّلوق)

 ىّتسمْلا ناكملل ٌعجار ُديمَّصلاو ."سوُماقلا" خَسُت يف اذك (اهرادتسال َىْمُس :هلوق)

 فا( تتنك !ةئاوص) فراش لاقو + "ةفرك"
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 اىك ٍنيّتقيرط ىّدحإ هيلع ىَشَم ام (هلاوقأ نع جراح لوق مُهنم حال سيلف :هلوق)
 .ءاضَقلا باتك يف "يتفملا بدأ" نع هّلقن يتأّيس

 مكاوحأ لمت نمو ءداهتجالاب َنوُلغتشم "ٍدّمحم"و "فسوُي يبأ" لثم َّنأ :ٌةيناثلا

 مه مهفالخو ءهنوُلوُقي ام ٌلُك يف مهتكِتأل َنيِدّلقُم اوُتوُكي مل مگا َمِلَع مهتارايتخاو مُهاواَتفو

 .دهكتسملاو ٌلِقتسملا مُهنم ناك نإو َرَكدُي نأ نم ٌرهظأ

 ءاسأ بارعإ يف يق ام ُدحأ ُبارعإلا اذه (هربخ خلإ َّنأ هّلوقو ادتبُم ومو :هلوق)
 .ةمجرت (يتفملا ٌمسر) :هلوق َّنأ كاش الو جارا

 واطحلطلا" َلَعِجو ("حِراّشلا" مالك يف روكذم ديغ ٌحَصألا ٌلباقُمَف :هلوق) ١

 امو "خر الا" هَوَكْذ ام هلباقُم لعج نم َمِنام الو ءهدعب "اغلا هّرَكذ ام ٌحَصألا لباقُم

 ام نيب يتآلا ٍقيِفوَتْلا ىلع محن .لّمأت ءهلباقُم ضعب ىلع ٌرَصت رَصتقا امهنم كو "ةّيج ارّسلا" يف هّركَذ

 0 اًلباقُم "يواتملا" ينام لعخب یت ىتعم ال "ةيجارسلا" يف امو "يواحل ا" يف

 ٌةلاد اهترابع َّنإف ههل ٍةمَّلسُم ديغ ٍقيفوتلا اذه ىلع ّلُدي "ةّيجارّسلا" يف ام َّنأ ىّوعَت إم
 ور ا ا اا ءاذهتي دش يتفملا نكي مل اذإ اهب ٍلّوألا ِةّيّحِصُأ ٍدييقت ىلع

 سيلو «"كرابملا نبا" نع هلن ام رهاظ اذه ليو كردما ةف رابتعا وهو ريغ لب ؛ٌحَصألا وُه

 .لّكأت ءاّدحاو اّلوق اًليلد ىوقأ وُه اب لمعلا هيلع نعت اًدهتجُ ناك اذإ هّنأ هيالك يف

 .بهذملا لهأ اهحّحص دق :يأ(ةياور هنع نكي ملام :هلوق)

 ةاواَمملا هذه ىوعد (ىّوتفلا ٍظفلل واسم ُلمَعلا هيلعو «ذحأن هبو :ًظفل نإ :هلوق)

 ."ٌلمّرلا" ٌةشقانُم هّدصق نأ ٌرهظيو (اهريغو) :"ٌامّرلا" ٍلوق مومُحل ٌةفلاخ

 ىّضتقُم (خلإ صوُصُتلا ىّتعم فرعي يذلا ملاعلا :"تاياوّرلا ةنازج" يف لاق :هّلوق)
 ٌمالكلا يلو «هبهذم ةياور نكت مل نإو روُكذملا لاَعلل ةيارّدلاب لمعلا ٌزاوج "ِةنازخلا" ةرابع

 «ىلوألاب هبّهذم يف حوج رمل اب لمعلا هل ُروُجي ةيارّدلاب ٌلَمعلا هل ٌراَج اذإ نكل ؛هيف بالا

 .ىلوألاب هب لمعلا ٌزاوج ٌديِقُتو ةروُرُملل حوجرملاب ءاتفإلا ٌراوج ُديِقُت "ر حبلا" ٌةرابع

 ي
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 :يأ _ ٌيعضولا ىلع لطي مكخلا فل (ٌيعضولا ٌمكحلا مكتحلاب دارملا :هلوق)

 ىلع ةمالع كولدلا لعَجو ةالكلا ةكص نم اًعئام ا بشت لج یتا باطخلا

 ابلط َنيِفلكملا ٍلاعفأب ٍقّلعتملا ىلاَعت هياطخ :يأ _ ٌيفيلكتلا مكملا ىلعو _ اهيماقإ بلط
 ؛موزللاو ذوفثلاو داسَقلاو ةكصلاو ةمرخلاو بوجولاک ٍفّلكلا ٍلعف يفصو ىلعو ._.اًرييخت وأ

 ْ .ريخألا انه هتدارإ ُنّيعتملاو

 َراَشأ لب ؛ٌقاَهّتالا عّدي ل "راسلا" نأ هيف (اًرظن قتافتإلا ىوعد يف نأ ىلع :هلوق)

 عوجرلا نالطُي قافّثالا ًةياكج َّنأ همالك ٌلصاح ُنوُكيف (ٌراتْخُملا وُهو) :هِلوَقِب فالخلل

 1 .راتخُملا وُه ٍديِلَقَّتلا نع

 .ٌةدحاو ًةياور هدنع ذقن اًنايسنو (خلإ اًدمع هيأر ريغب ىَضَق :هلوق)

 نيب ٌفالتخالاف :يأ «"ريرحّتلا" يف ٍروُكْذملا باوجلل :يأ (ٌلاكشإ الف ٍلئنيحو :هلوق)

 مدَع ىلع نييلوُصألا نع ٌلوُقنملا قاتلا ناني ال انه ٌروكذملا هودَعو ِذاَْتلا يف هيّبحاصو مامإلا

 ۴ فالخلا نأ نم: عضاولا ضعب يف رد ام معن .يالتخالاو قافّثالا يعض وم ينالتخال لجل

 هفعضل هل نييلوصألا ٍرابتعا مدَعب ُمَقدُي دقو «هيدع ىلع ٍقاَّثالا ل اب ٌلكشم لجلا

 ايف هيايرج ىلع دي م هيف دجبوُي ملاذإ هّدعب ام ىلع موق لمحو واهتجالا لبق ام ىلع هلمحبوأ
 .(ٌلاكشإ الف) :هلوق نع (خلإ عضاوملا ضعب يف َمّقو مَعن) :هلوق ُديخأت ىلوألاو ءاضيأ هّدعب

 ىّتح ٌءاضق هل ٌحصي ال َرِكُذ ال ٍةبسُتلاب الزعم ناك اذإ ِ؛هّنأل هيلإ ةجاَح ال :هّلوق)

 باتك يف يتأيسو ءِفان ريغ َمّقو لب ؛الطاب عّقي مل هءاضق َّنأ هيف (خلإ تلا ّنأل ؛َضَقْنُي

 .ِءاَضَقلا يف ٌلوُضُفلا ٌلوُحُد ِءاَضَقلا

 لقا عاق واف مدع نم مهو دق هنأ هيف (خلإ انه اذه ركل لح ال نكلو :هلوق)
 ُمُهوَتلا اذه دف ههّبهذم ّقَقاو اذإ الإ ريمألا رمأ ٍلاثتما بوُجو مدع هيهذم ٍفالِخب

 .(خلإ معن) :هِلوَقب كاردتسالاب

 انه ِكَحي م هّنأل انه ام ياني ال ّرم ام َّنأ هيف (خلإ ءاَّضقلا هب دارا ناك نإو) :هّلوقو
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 هوك ًدافن ىكح لب ؛همالك نم ُدافتسملا ينانّتلا ىّنأتَي ىّتح ِيعّضلا ٍلوَقلاب ريمألا ٍءاضق ٌدافن

 ُقّرفُيو «يِضاَقلا نالِخب هيهذمب ٌمكُحلا هيلع ُنّيعتي ال هنأ ٌرهظيو «هيف اًدَهح اًلِصَق فداص اذإ

 ٍفالخب همك ذافن مدَعب ٌمزجلا ْنِكِمُي الو ءِريَغلا بهذَمب همكحو ِفيعَّضلاب هيك نيب
 اغا اه لوقلا "ريّسلا حرش" ٌةرابع رظنتلف هب ٌصنلا دوو دعب الإ هبكذم

 َروُهشم فلات اذإ يضاقلا) :هّضن ام ٍةّدِعلا باب نم "ردا حرش" يف تيار معن

 ٍروهشملا ريغب لمعلا ىلع ٌناطلّسلا ّصن نإ الإ «ءىترا ول اك حَّصألا يف هّمكح ُذُقني ال هيهذم

 .هأ (غوُسيف

 هئاضتقال ؛ٌرظن هيف خلإ ُناطلَّسلا ّصن نإ الإ :هّلوق) :هّصن ام "يّشحملا" هيلع بّتكو

 ّرم ام بابلا اذه يف انمّدق اّنأ عم ءُناطلسلا هل ّصن اذإ ٌحصت ٍبّمذملا َروُهشم يِضاَقلاَةفلاُح َّنأ

 ها (عاجإلل ٌقرخو ٌلهج حوُجرملا ٍلوَقلاب ايتُقلاو مكا نأ نم باتكلا لَو
 ا قو ٌءالص :ّلصألا نإ (رهّظلا الص :مهوُقتك :هلوف)

 ُحِلاُي نمل ٌريبكلا فانا ةلاسر" يف َميسّتلا اذه در لب (خلإ لوألا :ِناَرمأ هيف :هّلوق)

 «هتراّبع ٍدرَسِب ٌسأب الو «ٌيفنحلا "نيّدلاءاهب نب نوٌراه" نع القن هّدر يف غّلابو "ريغّصلا َعماجا

 :هذه يهو

 يف ةفيزح ابأ اوُقلاخ نإو َرفّزو اًدّمححو َفّسوُي ابأ َّنأ :مهيوق ىّتعم ام !يرعش َتيل)
 ةّيلامجإلا َماكحألا هنم اوُدارأ نإف ؟هتوُديِرُي يذلا ام ؟ِلوُصألا يف هنوُدّلقُي مُهَّنكل ماكحألا ضعب

 هئ تح نو رم هع ةئاهرُب طباوضو ٌةيلقع ٌدعاوت يهف لوألا بنک يف اهنع تحي يتلا
 ٌناشو طق داهتجالاب هل قلعت الو ءدهتجم ريغوأ اًدهتج ناك ءاوس ءرظنو ٍركِف ٌبحاصو ٍلقع وذ
 مُهاَشاَحف ءاهيف مُهَريغ مهديلقت نم ٌمزاللا وُه اك اهوُفرعَي ال نأ نم لجأ عفرأ ةئالثلا ةكئألا

 "يعفاشلا"و "كلام" نم َحفرأ نكي مل نإو وقفل ين مُهاحو ءةصيقتلا هذه نع مُهاَشاَح مث

 "ةٌقينَح وبأ" :مهوق لاتمألا ىر ىّرجو قفاوُلاو لاخلا ءاوفأ يف َرهتشا دقو ءاههنودب اوشيلف
 ."فشوي وبأ" ةهاَقفلا يف ىّرصَلا ِةَجرّدلا ىلإ َعِاَبلا نأ ىتعمب "ف شوي وبأ"
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 ار رر ر عو ا ا ا ترش ناكر
 ملولا يف ة ةهابتلا لع َناکو «هڼامّر يف ٌدحآ همّدقعي مل ؛هرصع لهأ ُهَقفأ ءلضفلا رهاظ «رمألا

 "ةّقينَح يآ" غل ىلع ِهقِفلا ٍلوُصأ يف َبتُكلا عضو نَم ْلَّوأ وهو ءِردقلاو مكحلاو

 َمَلاِب دق "ٌنسحلا نب ُدّمُح" كلذكو «ضرألا ٍراَطقأ يف "ةّمينَح يبأ" ّملِع تّ ءاهرشنو

 .هيلع ِءانلاو هجدَم يف "ٌيعفاشلا"

 ّلَحر ّيعفاّشلا نأ :"هيمّدقُم" يف "كلام نب نوُدلخ نب نمحرلاٌدبع" يِضاَقلا ٌرَكذ دقو

 ةقيرطب ٍزاَجِلا لهأ ةقيرط جّرمو ءمهنع ّدَحَأو «ةَفينَح يآ مامإلا باحصأ َيِقلو «قارعلا ىلإ

 يف اشر رر مف ةثيلع ىلإ باميسا نع كعأ ليم ب دعا كللكو هقازملا لها
 .ىهتنا .ثيدحلا

 َلاَق لب ؛اهيف هوفلاخو "ةّقينَح يآ" نع اهب َدّرفت 7 ٌةّصتحم ٌلوُصَأ مُهنم دحاو لگو

 أ" نع "ءاسألا بيِذهَت" يف "ّيِووُنلا" لَقنو ءهيهذم يّ يف ةفينح ابأ اهلا اهلل "يلازغلا"
 ”فشوي يبأ" ک ال بذ ملاب حلم چیر هلآ یرآ "نزلا" ہراتخا ام لك نا :" ينير ا يلاعملا

 رفعج وبأ" مامإلا هركذي مل "لبن نب ٌدمحأ"و ءاهبحاص ٌلوصأ ناملا ااف "دمحم" و

 يف َنيدهتجملا نم وكي ففيكف ثيدحلا ٍظاَّفُح نم م الإ :لاّقو ءءاهقفلا دادع يف "ّيربطلا
 طرقو ذاتسألا ف مهويطظعت نسخ م ا ريغ ؟"رفُز"و "يئحع"و "فشوُي يبأ" نود عملا

 جاجتحإلاو هراّصتنا يف اوغلو «هنأ ریون ىلع اوُرّمشت هّقحل مهتياعرو هّلحلل مهلالجإ

 اهباوبأ ٍنيِيعّتو ءافوُصأو اهِعورُف قيقحتل اوُدّرِجُتَو ءمل اهلقتو ساتل اهتياورو هِلاوقأب

 "َنايفُس"و "ٌّيعاّروألا"و ِةَنالَثلا ةَمئألاك َنيِفلاخُا نع اوراتما هجّولا كلذ نمو ءاهيوٌصفو

 َنيب مهئارآ رتب اوُعِلوُأ مآ ولو «عرّشلا يف ٍتلطُما داهتجالا ًةبتُر اوغّلي مل مهتأل ال «ملاثمأو

 الف ةعرألا ةّلِوألا هنم اوُدارأ نإو :"ةّقينَح يبأ" بهذم نع اًدرفنُم اًبهذم كلذ لك ناكل قلخلا

 "لع وبأ"و "ٌلاَمَقلا ركب وبا" لفن دقو ةكِبألا لك دنت َةَعيِرَّلا َّنأل ؛َكلذ ىلإ هل َليبَس

 هيأر اَنيأَر ٌققاو لب ؟"ٌيعفاّشلا" ل نی ددلقُك انس :اوُلاق مهك | ةّبعف ةيعفاّشلا نم " نينا ' يضاقلاو



 فرخ

 هجاجتتحاو "'ةّقينَح يبأ" بهُذَمب هذخأ يف " ّيواحّملا رفعَج يآ" مامإلا لاح نم ُرِهاَّظلا وُهو

 ۰ .هلاَوقأل ناموا

 ةفلاش ىلع َنوُردقي ال مهم :"ٌيِحرَكلا"و "ٌيواحّللا"و "ٍِفاّصملا" يف هّلوق نإ مث

 دَعَي ال ٍلئاسمل | نم. هيف ةوقلاخا ام نها کب ّسيل ٍعورفلا يف الو ٍلوُصألا يف ل "ةقينَ يبأ"

 ءعومسملاو سايقلاب ةطّبنتسُم ٌناوقأو «عورفلاو لوصألا يف ٌتارايتحا مشو «ىَص الو

 -  .ياييالخلاو هقفلا بْنُ مب نم ىلع ىّ ال ام ىلع لولا ٍلوُقعلاب ٌتاججاجتحاو
 ٍداهتجالا ىلع َنوُرِدَقَي ال َنيذلا َنيِدّلقملا نم "ٌصاّصجلا ّيزاّرلا ركب ايأ" دع هن مَ

 ةلوقنملا لاوقألاو هقيناصت َعْبَتَت نمو هلع عيفر نعل ليزتتو مح يف ٌعيِظَع ملط وهو ءالصأ

 نا" لا هلك دعب نمو "ِةّمئألا سمّش" نم َنيدهتجملا نم مُهَّدع َنيذلا َّنأ َمِلَع هنع

 نع اهب َفّشك يتلا هّئيهاربو «هتارايتخال اهّبَصن يتلا هلئالد كلذ ٌقادصمو ؛"ٌيزاّولا ركب

 ءراطقألا يف لح رو ءداشّرلاو ملولا ٌرادمو ٍةفالخلا ٌراد يه يتلا َدادغبب أّشن ءهنالالدتسا هوجو

N ENهف ٌناولخلا ُ يالا سين لاكر هزاكلا عاقل نع : 

 لا "ريبكلا يفشكلا" يف ٌركذو هلو ذخأنو هلق اأو « «ملجلا يف ٌفوُرعَم بك لجر وُه

 ."ّيديرثاملا روٌصنَم يبأ" نم ُةَقفأ هنأ ىلع
 ىلإ مِهمولُع ٌةَلسلِس يهتنت مهلك «َنيدهتجُلا نم مُهّدعو هدعب رک نو "ناول ا" مت

 ٍديز يبأ" يِضاَقلا ٌداتسأ وهو «"يتشورتسألا رش وبأ" هيلع ةّقفت دّقف «"ٌيزاَّرلا ركب يبأ"

 نأ ٌموُلعمو ؛"يناوللا" ِةِثألا سم ؤاتسأ "ٌيفسْنلا رضخ نب نيسُح" يِضاَقلاو "ٌيِموُبَلا
 يلع اذك :مهيوق ىلإ ٌرَظن هّلعلف «هباحصأ باحصأ نم "نا يضاق"و هتذمالت نم "ّيسخرّسلا"

 .ُردَقلا اذه هنأش ةياغ َّنأو ءٌبسحف ٌجيِرخَنلا يه ةعانّصلا يف ِهتَميظو َّنأ ّنّظف «"ٌيِزاّرلا" جيرخت

 "ناحت يضاق"و حيج لا باحصأ نم "ةيادملا" بحاصو "ّير ودقلا" لَعج هلإ مٿ

 اًبعك هنم ىلعأ هنوك و ءانامز "ةّمئألا سمس" س "ير ودقلا" مدقق عم َنيِدهتجُملا نم

 ؟"نایت يضاق" نم فيكف ءاعاب ٌلوطأو

1١ 

 د
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 دقو «هرهد يف ٌرصانلا هيلع ُدوّقعملا هرصَع يف هيلإ ٌراشملا وهف "ةيادهلا" ٌبحاص اًمأو

 "نا يِضاَق" نيدلاٍرخّ مامإلاك مقتل و ٍلصَقلاِب هرصع لهآ هلرقأ هلآ :هریغو "رهاو ا" ين رد

 فيكف ءوقفلا يف خويش ىلع ىّتح هناًرقآ لع قاف نإ :اوُلاقو ءامهريغو "ٌٍياَتعلا نیلا نيز" و
 .اًضُخلُم ها (هبابسأ يف ُتَبتأو ٍناَهتجالاب هنم قحأ وُه لب "ناس يضاف" نع هلاش لز

 سيل هاف ءاَضيأ ٍةَسداّسلا ِةقِبَطلا ُلهأ دارملا َّنأ ٌرهظَي (ةعباّسلا ٍةقبّطلا لهأ ينعي :هّلوق)

 .ىوقألاو ٌيِوَقلا نيِبَريبمَتلا لب َحيِجّرَنلا مهئأش

 يف هبات تمّدقت ام رظنا (خلإ ِفيقوُتلا ىلع ىلاَعَت هيلع هقالطإ ُفقوتيو :هلوق)
 ."باَهّشلا" نع ٍةلَمسَبلا



A 

 سراهفلا

 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ةمجرتملا مالعألا سرهف

 ةمجرتملا بتكلا سرهف
 ةمجرتملا نادلبلاو نكامألا سرهف

 ةيوغللا تاقيقحتلا سرهف

 تاحلطصملا سرهف

 عجارملاو رداصملا سرهف

 تاعوضوملا سرهف
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 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 كير مس أر
 ين آَهُتْعَضَو نإ ب بر

 نمْحَيلآ أوُعْدَأ وأ ةّللأ أوُعْذَأ لق

 ميجا طَرِص لإ مُهوُدْهاَ

 اوت َرَمَْلَو ءاي سنف لَعَج ىلا
 ضرالاَو ٍتاوْنَمَسلأ روت

 هُدَيِدْمِي نأ ُهّنلَأ د دري

 ينو او عو ا سابل هلآ اقا
 اَهَدَغ هم هع فيستا

 يتلا َلَع َنوُنَصُي .ُهقكِِتلَمَو ةّللأ َّنإ

 َنيَِسْرُمْلا لع ٌمَلَسَو

 ج
EN 

1 

 َّنْوْعَرِف لام باتگ



Té 

 ايف أوُبكَرأ لاو
 ريح ا يف ْمُكَلَو
 ن وُهَمْعَي ْمهَت :ركَس ىفْل م

 َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح رَ نمو
 رم ف اولد

 ہھپ مُهدي اَت ؟أ َنوُيَسْدَيأ

 اًروُصَحَو اَدَيَسَو

 رنو صيب ٴدَدُج لابا نيَو

 اًريبك اَقَلِيْخَأ هيف أوُدَجَوَ هلأ رْيَغ ٍدنِع نم ناگ وَ

 اَ َتنَأ آَم ضف

 جور نومي نيد
 ِتدَتَصْحُملا نومي نيد
 اكتَسَفَل ةلدآ الإ ٌهَملاَع آمهيف ناگ وأ
 ت ت و كوس تسرب سا 65
 2 َنودللَخ اَهيف مه ِهّللأ ِةَمْحَر ىنَق

 ت م

 ١ ا ر قوا ذقک ا َتْؤُي نّم



fo 

 ص

 سالا یف یہ یِشّنَی ارو دل اتلَعَجَو

 ِتمْلُلأ يف هلم نگ

 نم رمل وأو وُ اوعي هلآ أويل

 اَمْلِع يفذز بر لٌقَو

 نوئ ال ناعرا اك لقب أَي نأ لع يلو شنإلا تقعتجأ نبل ل
 اًريِهظ ٍضْعَبِل ْمُهْضْعَب ناك ْوَلَو ءهِلقمب

 ٌميِلَع ْلِع ىذ لك قر
 َنيِقيِدَصلََو َنِمَيبْكلَأ َنَم مهَيَلَع هلا مَن نبا مم كنزا

 مرق قن نأ ْنَماَء َنيِذَلِل ناي ملأ

 ًاموُصْ ا هنآ تغ أوُدُعَت نار
 اح ارس َمهيِف مَُل ناگ ْدَقَل

 ٍقييِرْغَمْلا ُبَرَو ِنْيَقِرْشَمْلا ُبَر

 ِبرْكَمْلاَو ٍقِردَكَمْلَا برب

 َمُهْروُدُص ْتَرِوَح ْمُكوُهَج وأ
 َنوُمَلْعَت ال مُكنُك نإ ٍرْكّذلأ َلهَأ اَُلَعَسَ

1 
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 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ٍلاب يذ رمأ لك-١

 كيلع ًءانث يصحأ ال-؟

 ركنأ نم ىلع نيميلاو-'

 هارت كّنأك هللا دبعت نأ-- 5

 يبنلا ىلع هللا ىلصو--5

 ةطوغلاب ةمحلملا موي نيملسملا طاطسف نإ

 نآرقلا فلؤم -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر دنع اًنك-ا/

 متثبلام نوثيلت-8

 هيلإ دهع هنأل ًاناسنإ يّمس-4
 دسحلاو مكاّيِإ-- ٠

 رعشلا ةقلاحال نيذلا ةقلاح-١

 راثلا تلخد ًةأرما نإ-۲

 هللا ديَسلا اإ۳

 مدآ دلو دّيس انأ- ١5

 ملع امي لمع نم-6

 عئيشب هللا دبع ام--

 ًافرش فيرشلا ديزت ةمكحلا ْنِإ- ١١

 الهاك ىتأ نم

 ًاريخ هب هللا دري نم
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 ةنجلا يف ركيويأ- ٠٠

 ةمايقلا موي بع امدق لوزتال-١

 اع : لاقيل ملعلا تمّلعت نكلو-

 ةمايقلا موي دابعلا ثعبي ىلاعت هللا نإ لا“

 يب رختفا مدآ ْنِإ-؟

 يب نورختفي ءايبنألا رئاس ْنِإ ©

 ةئامو نيسمخ ةئس اينذلا ةنيز عفرت-1

 ايرثلا دنع نايإلا ناكول-7

 اًيرثلا دنع اقّلعم ملعلا ناكول 8

 سراف ءانبأ نم ٌلاجر هل انل برعلا هلانتال- ١4

 اًيرثلا دنع ناهيإلا ناكول-ال»

 هديب يسفن يذّلاو-١

 ًاشيرق اوبسنال-

 سانلا برضي نأ كشوي-۳

 اظ سفن لتقتال-٤

 ةنسح ٌةلس نس نم 0

 رخ ىلع ْلَذ نم-5

 ٍةازغ نم - ملسو هيلع هللا ىَلص- يبنلا مدق-۷

 ٍملسُم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط--"8

 هلعافك ريخلا ىلع لاّدلا "4

 نافهُّللا ةثاغإ بحي هللا نإ- ١

 قزري مل نم رمأ --ملسو هيلع هللا ىَلص- هنأ-١



E۸ 

 ًادجسم هلل ینب نم-۲

  ۴۳مصيو يمعي يلا كبح

 ٤ ٤ كيخأل ةتامّشلا رهظنال.-

 ٥ كبيريالام ىلإ كبيريام عد-

  1هللا نيد يف هقفت نم-

  47دارجلا ضرألا يف هللا دنج رثكأ--

  ۹ساثلل ةمحر يتّمأ فالتخا--



۳۹ 

 ةمجرتملا مالعألا سرهف

 (كلذ ريغ :ليقو ه ٠١۳١۲ :ت) النمل ا نباب فورعملا يبلحلا ينكصحلا يلع نب دمحأ نب ميهاربإ

 (مه١١١١ :ت) يفنحلا يقشمدلا «يسلباثلا ينغلا دبع نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 (ه ٠٠۹۹ :ت) یندملا يفنحلا ”هداز يريب" ب فورعملا دمحأ نب نيسح نب ميهاربإ

 (ه1 191 :ت) يفنحلا "يناحياصلا وأ يناح اصلا" ب ريهشلا يزغلا ميهاربإ نب ليلخ نب ميهاربإ

 (ه۱۱۰۸:ت ) ينينيجلا ناميلس نب ميهاربإ

 (ه81717 :ت) يكركلا نيدلا ناهرب ؛ءافولا وبأ دمحم نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 ه.١٠17 ةنس ىفوتملا يقوسدلا رافغلادبع نب ميهاربإ

 (ه9405 :ت) يبلحلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ

 (كلذ ريغ :ليقو ه404 ١ :ت) يناسارخلا نيدلا ماصع «ينّيباَرَفْسإلا هاش برع نب دمحم نب ميهاربإ

 (ه0٠9١1 :ت) يراّذملا ءيبلحلا ءيفنحلا ميهاربإ نب ىفطصم نب ميهاربإ

 (ه۲٠۸ :ت) يعفاشلا ؛يرهاقلا يسانبألا بويأ نب ىسوم نب ميهاربإ

 ءريثألا نياب فورعملا نيدلا دجم ءدمحم نب دمحم نب دمحم نب كرابملا .تاداعسلا وبأ:ريثألا نبا

 (ه ٠٠٠ :ت) يعفاشلا يز ا «ينابيَسلا

 (م ۳۲۸ :ت) يرابنألا ءراشب نب دمحم نب مساقلا نب دمحم ركب وبأ :يرابنألا نبا

 (۸۸۲۷ :ت) يشرقلا يموزخملا يتيمامدلا نبا

 (هه١7 :ت) يِيوّيْلَطَبلا ديسلا نب دمحم نب هللا دبع ؛دمحت وبأ :يسويلطبلا ديسلا نبا

 :ت) حالصلا نباب فورعملا ءرصنلا يبأ نب ىسوم نب نمحرلا دبع نب نامثع رمع وبأ :حالصلا نبا
Ca 

 (ه١١٠٠٠ :ت) يقشمدلا يدايعلا نيدلا داع نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع : داملا نبا

 نباب فورعملا نيدلا فرش «يلع نب دشرم نب يلع نب رمع ؛مساقلا وبأو صفح وبأ :ضرافلا نبا
 (ه177 :ت) يرصملا .يومحلا ءضرافلا

 (هاله 0 :ت) يفنحلا ينادمح لا يفوكلا يلع نب دمحأ نيدلا رخف «بلاط وبأ :حيصفلا نبا
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 (ه۹ ٤١ :ت) اشاب لايك نباب فورعملا ؛يمورلا ناميلس نب دمحأ نيدلا سمش :اشاب لايك نبا

 «يحلاصلا نيدلا لامج دربملا نباب فورعملا يداملا دبع نب فسوي نساحملا وبأ :يلبنحلا دربملا نبا

 (ه5١9 :ت) لبنحلا

 «يدنكلا ءيّرعملا يدرولا نياب فورعملا نيدلا نيز ءرمع نب رفظم نب رمع ءصفح وبأ :يدرولا نبا
 (ها/ 9 :ت) يعفاشلا

 :ت) يطانرغلا «يبلكلا ّيزج نبا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم مساقلا وبأ :يبلكلا ّيزج نبا

CLAY) 

 فورعملا ةاضقلا يضاق ءنيدلا سمش ركب يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :ناكلخ نبا

 (ه١541 :ت) يعفاشلا ؛يليرإلا :يكَمربلا ناكلخ نباب

 يسلدنألا يبطرقلا يِرَمَتلا مصاع نب ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ففسوي رمع وبأ :ربلا دبع نبا
 (ه 471:ت) يكلاملا

 نباي فورعملا نيدلا فرش «نّيتَع نب نسحلا نب مراكم نب هللا رصن نب دمحم نساحملا وبأ :نينع نبا
 (ه57137 :لیقو ھ1۳۰ :ت) يقشمدلا «يناروحلا ءيراصنألا نينع

 :ت) يرهزألا «يعفاشلا ءيرصملا «يداّبعلا نيدلا باهش مساق نب دمحأ سابعلا وبأ :مساق نبا

 يداّبعلاب اًضيأو .غاّبصلاب فورعملا (ه4947 ليقو ه4

 (ها1/7 :تا) يناّيجلا يئاطلا نيدلا لاج «كلام نب هللا دبع نب هللا دبع نب دمحم :كلام نبا

 (ه١۹۷ :ت) يفنحلا يرصملا ميهاربإ نب نيدلا نيز :ميجن نبا

 (ها11"؟ :ت) يراّرَملا ريمألا ءةريبه نب رمع نب ديزي دلاخ وبأ :ةريبه نبا

 (كلذ ريغ :ليقو ه١٠۷ :ت) يراصتألا ماشه نبا

 «يرهاقلا يمانبألا ناهربلاب فورعملا كلام نب زرحم نب جاّجح نب ميهاربإ قاحسإ وبآ :يسانبألا

 (هم17 5 :ت) يعفاشلا

 ثراحلا نب دلاخ نب ةمقلع ىوأ يبأ نب هللا دبع --دمحم وبأ وأ ؛هيواعم وبأ :لاقيو -- ميهاربإ وبأ

 ةباحصلا نم ةفوكلاب تام نم ةمتاخ وهو ((كلذ ريغ :ليقو همال :ت) يملسألا مث يعارتلا

 (ه174 :ت) يعفاشلا مامإلا بحاص «ينزلا ءليعامسإ نب ىبحي نب ليعامس] ميهاربإ وبأ
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 ءيخلبلا -يميمتلا :ليقو- يلجعلا رباج نب ديزي نب روصنم نب مهدأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 :ت) دهارلا «فراعلا ٠١١ (كلذ ريغ :ليقو ه

 نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب -بيهأ وأ- بيهو نب كلام صاقو يبأ نب دعس قاحسإ وبأ
 (كلذ ريغ :ليقو هده :ت) يرهزلا يشرقلا ةّرم

 :ليق و ه۹١١ :ت) يرعشألا يفوكلا قارعلا هيقف «ملسم نب نايلس يبآ نب دامح ليعامسإ وبأ

 ١ .مههقفأ و هباحصأ ٌلبنأ وه و ,يعخنلا ميهاربإب هَقَمَت اه

 (ه11/8 :ت) قرزألا يرصبلا يمضهجلا يدزألا مهرد نب ديز نب دامح ليعامسإ وبأ

 :ت) يفنح هيقف ءيرصملا يلالبنرشلا يلع نب رامع نب نسح ءافولا وبأ وأ صالخإلا وبأ ١١59ه(.

 :ت) «يفنحلا ءيرصملا «يئافولا يئالبنرشلا يلع نب راّمع نب نسح صالخإلا وبأ ١٠١ 59ه(

 دودح يف :ت) دينج نباب فورعملا يفنحلا ءيمورلا «نيدلا نكر «دينج نب ليلخ نب قازرلا دبع رارسألا وبأ

 (ه

 يثيللا ليل اي دبع نب ىزعلا دبع نب عقسألا نب ةلثاو -داّدسوبأ وأ ؛ةفاصرقوبأ :ليقو -- عقسألا وبأ

 قشمدي ثوم ةباحصلا رخآ وهو ء(ه417“ :ليقو ..86 :ت) ةَّفّصلا لهأ نم ؛ينانكلا

 وحنلا ملع عضاو وهو (ه19 :ت) ينانكلا ينّوُدلا لدنج نب نايفس نب ورمع نب ملاظ دوسألا وبأ

 :ليق و ه471 :ت) يبلحلا ةنحشلا نباب فورعملا نيدلا يرس دمحم نب دمحم نبا ربلا دبع تاكربلا وبأ

CAA 

 :ت) يفتحلا يفسنلا نيدلا ظفاح ب فورعملا دومح نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا وبأ ۷٠١ه(

 :ليقو ه٤۹۸ :ت) يعفاشلا يقشمدلا يرماعلا يّزغلا نيدلا ردب دمحم نب دمحم نب دمحم تاكربلا وبأ

a4۸40 

 :ليق و ه :٠١١٣ ت) .يفنحلا ؛يقشمدلا «يتمحر لا يراصنألا هللا ةمحر نب دمحم نب ىفطصم تاكربلا وبأ

a٦ 

 :ت) يفنحلا يكملا يشّرقلا ءايضلا نباب فورعملا نيدلا ءاهب دمحم ءايضلا نب دمحأ نب دمحم ءاقبلا وبأ

CaAot 

 (ه1۸۲:ت) يعقاشلا «يومرألا نيدلا جارس دمحآ نب ركب يبأ نب دومحم ءانثلا وبأ

 (ه۹٤۷:ت) يعفاشلا ءيناهبصألا وأ يناهفصألا نيدلا سمش نامحرلا دبع نب دومحم ءانثلا وبأ
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 (ه11/8 :ت) هرصع يف رصم لهأ مامإ ءيرصملا يمهفلا نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللا ثراحلا وبأ

 رصمب اًنوم ةباحصلا رخآ وهو (ه7 :ت) يدييزلا ءَْج نب ثراحلا نب هللا دبع ثراحلا وبأ

 :ت) يندلا يشرقلا يرماعلا بثذ يبأ نباب فورعملا ثراحلا نب ةريغملا نب نمحر لا دبع نب دمحم ثراحلا وبأ

A10۸ 

 :ليقو ه3 :ت) َيسلدنألا َيِرْمَجَّشلا ملعألا ب فورعملا ؛ىسيع نب نابلس نب فسوي جاجحلا وبأ

 (كلذ ريغ
 دحأ «(كلذ ريغ :ليقو ه1 07 :ت) يفوصلا يدادغبلا يِطَقَّسلا سْلَغُملا نب يِرّسلا نسحلا وبأ

 .هداتسأو ديتجلا مساقلا يبأ لا ءدابعلا ءايقتألا داهزلا

 (ها/ 4٠ :ت) يفنحلا يخركلا مهد نب لالد نب نيسحلا نب هللا ديبع نسحلا وبأ

 (هه 87":ت) ينانيغرملا يناغرفلا نيدلا ناهرب ركب يبأ نب يلع نسحلا وبأ

 عبار ؛نينمؤملا ريمأ «(ه ٠١ :ت) يشرقلا ءيمشاما «بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع نسحلا وبأ

 هرهصو ّيبنلا مع نباو ءنيرشبملا ةرشعلا دحأو ءنيدشارلا ءافلخلا

 «يدادغبلا .يدمآلا نيدلا فيس -يبلغتلا وأ- يبلعتلا ملاس نب دمحم نب يلع يبأ نب ىلع نسحلا وبأ

 (ه7071 :ت) يعفاشلا

 (هاله "5 :ت) يجرزخلا ءيراصنألا .يكبسلا نيدلا يقت «يناكلا دبع نب يلع نسحلا وبأ

 نب رمع ىلإ هّبسن ىهتني و ؛ميلع نبا ب ريهشلا .فسوي نب دمحم نب دمحم نب ليلُع نب يلع نسحلا وبأ
 (ه ٤۷٤ :ت) _ هنع هللا يضر _ باطخل ا

 ءيلوصآ «هيقف يفنحلا «يودزبلا مالسإلا رخف «ميركلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 (ه ٤۸۲ :ت) ثدح

 (ه415 :ت) يفنحلا يناجرجلا فيرشلا دّيسلا يلع نب دمحم نب يلع نسح ا وبأ

 (ه1478 :ت) يفنحلا «يدادغبلا يرودقلا رفعج نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ

 (ه178 :ت) يواوُزلا رونلا دبع نب يطعملا دبع نب ىبحي ءنيدلا نيز نيسحلا وبأ

 (ه151 :ت) يعفاشلا ْيِروُباَسْيتلا ْيِرْيَشَقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ

 :ت) يفئحلا يمورلا هداز ىربك شاطب فورعملا نيدلا ماصع ليلخ نب ىفطصم نب دمحأ ريخلا وبأ

A1۸ 



 دقن

 (ه۲٠۹:ت) يواخسلا نيدلا سمش دمحم نب ناهحرلا دبع نب دمحم ريخلا وبأ

 «يراصنألا جرزخلا نب بعك نب يدع نب رماع نب ةّيمأ نب سيق نب كلام نب رميوع ءادردلا وبأ
 اًريثك ًافالتخا هيبأ مساو همسا يف فلتخاو (ها"7 :ت) ٌيِجَرْزَْلا

 (ه ٠٥۸ :ت) يفنحلا «ينيمزَعلا «يدهازلا نيدلا مجن دمحم نب دومحم نب راتخم ءاجرلا وبأ

 نباب فورعملا ؛نيدلا دجم .دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ
 (ه5١5 :ت) يعفاشلا ءيرزجلا «ينابيشلا ءريثألا

 (ه1119/7 :ت) يفتحلا ءيرصملا ءينيسحلا ,ردنكسإ يلع نب دمحم دوعسلا وبأ

 (ه4457 :ت) يدايعلا ىفطصم نب دمحم نب دمحم دوعسلا وبأ

 (ها٠9١١ :ت) يفنحلا يراّذملا يبلحلا ميهاربإ نب يفطصم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ءافصلا وبأ

 (ه۸۷١٠ :ت) يسّماربسلا نيدلا رون ءيلع نب يلع ءايضلا وبأ

 ى١٠٠ :ت) يشرقلا ءينانكلا ءيركبلا «يثيللا ورمع نب هللا دبع نب ةلثاو نب رماع ليفطلا وبآ

 ضرألا عيمج يف اوم ةباحصلا رخآ وهو «(كلذ ريغ :ليقو

 :ت) يِنكلا «ينوُكلا ءَيِفُْمْلا .يّبنتملاب فورعملا بيطلا وبأ ءنسحلا نب نيسحلا نب دمحأ بيطلا وبأ

(Ao 

 يدعاسلا ءيجرزخلا ءيراصنألا دلاخ نب كلام نب دعس نب لهس -ىيحي وبأ :ليقو - سابعلا وبأ

 (ه8/ :ليقو هه ۹۱ :ت)

 ءيكبلعبلا «يتاعاسلا نباب فرعملا «نيدلا رفظم «-بلغت وأ- بلعث نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ

 نيرينلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم هل (ه194 :ت) يفنحلا «يدادغبلا

 (ه ۹۹٩ :ت) يسافلا ءراجنلا يسانكملا ,نامحرلا دبع نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ

 (ه9١٠١/ :ت) يرصملا ؛يومحلا ءينيسحلا ؛نيدلا باهش هيّكملا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يعفاشلا يرصملا ينألطسقلا نيدلا باهش .كلملا دبع نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 (ه ۹۲۳: ت)

 (هالال» :ت) َيِبوَمَحلا مث ءيموُيَقلا يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يلا مث ءيرصملا يمتيهلا رجح نباب فورعملا نيدلا باهش «يلع نب دمحم نب دحأ سابعلا وبآ
 (كلذ ريغ :ليقو ه ۹۷٤ :ت) يعفاشلا
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 ءاهقفلا دحأ ء(ه5 47 :ت) يفنحلا ءيربطلا «يفطانلا -ورمع- رمع نب دمحم نب دمحآ سابعلا وبآ

 لزاونلاو تاعقاولا باحصأ دحأو «رابكلا

 :ت) يفنحلا يرصملا يجافخلا نيدلا باهش ءرمع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ١٠١59ه(

 :ت)ل ينامح لا سّلغملا نب -تلصلا نب ةيطع نبا وأ ؛دمحم نبا :لاقيو- تلصلا نيدمحأ سابعلا وبأ

CaT‘A 

 ةيمأ ينب عماج أشنأ يذلا ؛يقشمدلا ؛يِوَمُألا مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا سابعلا وبأ

 (كلذ ريغ :ليقو هو :ت)

 -ملسو هيلع هللا لص- هللا لوسر مع نبا «يمشاملا «بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع سابعلا وبأ

 (كلذ ريغ :ليقو ه4 :ت) نآرقلا نامجرتو ةمألا ربحو

 (ه۹۲۳ :ت) يرصملا ينالطسقلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش «سابعلا وبأ

 (همل/ 8 :ت) «يفنحلا ءيرصملا «لامجلا هللا دبع نب اغيولطق نب مساق «نيدلا نيز لدعلا وبأ

 يبوُيألا نيدلا فرش «بويأ نب ركب يبأ (لداعلا كلملا) دمحم نب (مظعملا كلملا) ىسيع مئانغلا وبأ

 (ه 7754 :ت) يفنحلا

 :ت) يعفاشلا «يسدقملا ,يسلبانلا دمحأ نب دواد نب ميهاربإ نب رصن نب ميهاربإ نب رصن حتفلا وبأ

 (ه

 «يزّرطملا ءيمزراوخلا نيدلا ناهرب ءيلع نبا مراكملا بأ ديسلا دبع نب رصان رفظملا وبأو حتفلا وبأ

 (ه١٠٠ :ت) يفنحلا

 :ت) يعفاشلا يقشمدلا ينولجعلا يحاّرجلا يتغلا دبع نب يداها دبع نب دمحم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ

 (ه

 يعيشلا يلزتعملا يدادغبلا قاّرولا ءميدنلا قاحسإ نب دمحم بوقعي يبأ نب قاحسإ نب دمحم جرفلا وبأ

 (كلذ ريغ :ليقو ه 4178 :ت) ميدنلا نبا وأ ميدنلاب فورعملا

 يلبتحلا ؛يدادغبلا يزوجلا نباب فورعملا يلع نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع حرفلا وبأ

 (هالا/ 8 :ت) يلبنحلا يدادغبلا نيدلا ٌّيفص «قحلا دبع نب نمؤملا دبع لئاضفلا وبأ

 :ت) ينالقسعلا رجح نبا ب فورعملا «ينانكلا نيدلا باهش دمحم نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ

CaAoY 
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 (ه4817 :ت) يئالقسعلا رجح نباب ريهشلا ءدمحم نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ

 يرصملا يقارعلا ميهاربإ نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز لضفلا وبأ
 يعفاشلا )ت:4٠١5ه(

 (هاله” :ت) يجيإلا نيدلا دضع رافغلا دبع نب دمحأ نب نامحر لا دبع لضفلا وبأ

 :ت) يطويسلا نيدلا لالج دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ 41١١ه(

 (ه84 44 :ليقو ه0417" :ت) ينامركلا مالسإلا نكر «ةيوريمأ نب دمحم نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ

 :ت) يقارعلا ظفاحلاب فورعملا نيدلا نيز ءنمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع لضفلا وبأ
 (هم5

 (ه541* :ت) يفنحلا ءيلصوملا نيدلا دجم دومحم نب دودوم نب دومحم نب هللا دبع لضفلا وبأ

 يومحلا نيدلا بحم يناولعلا نامحرلا دبع نب دؤاد نب ركب يبأ نيدلا يقت نب دمحم لضفلا وبأ
 15:ت) يبحملا ب فورعملا ٠١ (ه

 (ها'ا" 4 :ت) ديهشلا مكاحلاب ريهشلا يِخْلَبلا ءيِمَّلّسلا ءْيِزَوْرْلا دمحأ نب دمحم نب دمحم لضفلا وبأ

 فورعملا «يفنحلا ءيبلحلا «يفقثلا نيدلا بح .دومحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم لضفلا وبأ

 :ت) ريغصلا ةنحعشلا نبا ب ١ (ه۸۹

 :ت) يدادغبلا دينحجلاب فورعملا يريراوقلا يدنواهنلا زارا دينح لا نب دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ

(a4 

 يماشلا يناربطلا يمخللا ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ )ت:٣٠٠ه(

 «يروُباسيلا هِيناَساَرْخلا ٌيِرْيَكَقلا ةحلط نب كلملا دبع نب نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا وبأ

 (ه458 :ت) يعفاشلا

 (ه 0178 :ت) يمر اولا يرَشْمعّزلا هللا راج ؛دمحم نب رمع نب دومحم مساقلا وبأ

 (ه855 :ليقو ه8 85 :ت) يدنقرمسلا ءينيسحلا فسوي نب دمحم «نيدلا رصان مساقلا وبأ

 (كلذ ريغ ليقو (ها"الا“ :ت) يفنحلا يدنقرمسلا ثيللا وبأ ميهاربإ نب دمحم نب رصن ثيللا وبأ

 نيدلارخف ءزيزعلا دبع نب دومحم مساقلا يبأ نب روصنم نب نسحلا--رخافملا يبأ وأ - نساحملا وبأ

 (هه945؟ :ت) يفتحلا .يناغرفلا ,يدنجزوألا
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 يزوجلا نبا طبسب فورعملا نيدلا سمش «هللا دبع نبا لْغُرقوأ -يلْغْوأْرَف نب فسوي رفظملا وبأ
 (ه7854 :ت) يفنحلا مث يلبنحلا يدادغبلا يكرتلا

 :ت) قشمد بيطخب فورعملا ّيعفاشلا ٌينيوزَقلا نيدلا لالج ؛نمحرلا دبع نب دمحم يلاعملا وبأ

A4 

 :ت) يعفاشلا يقشمدلا يّزغلا نيدلا مجت دمحم نب دمحم نب دمحم دوعسلا يبأو مراكملا وبأ

a11 

 نب كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب سيق نب بعك نب يبأ_ ليفطلا وبأ وأ _رذنملا وبأ
 (ها 7 :ت) يردبلا يندملا يراصنألا ءراّجنلا

 رصمب ةسكارجلا ةلود كولم نم ءيرهاظلا يئالعلا ءنيدلا فيس (فرشألا كلملا) لانيأ رصنلا وبأ

 (ه8576 :ت) زاجحلاو ماشلاو

 :ت) ةفينح يبأ باحصأ نم « ميمت نم .يرصبلا يربنعلا ملسم نب سيق نب ليذهلا نب رفز ليذلا وبأ
 (ه

 «يردركلا ؛يدايعلا ةمئالا سمش دمحم نب راتسلا دبع نب دمحم _ دجولا وبأ :وأ _ ةدحولا وبأ

 (ه5147 :ت)يفنحلا ؛ينيقتاربلا

 (كلذ ريغ :ليقو فه4ا/ :ت) يملسلا دبع نب ةبتع ديلولا وبأ

 (هم16 :ت) يفنحلا يبلحلا ةنحشلا نبا «نيدلا بح .دمحم نب دمحم ديلولا وبأ

 هتينكب فورعم وهو ء(ه ٠٠١ :ت) يندملا يراصنألا بهاو نب فينح نب لهس نب دعسأ ةمامأ وبأ

 روهشم وهو ء(ه١۸ :ليقو ه4“ :ت) يمهسلا يلهابلا نالجع نب-ّيَدَّصلا وأ -- ّيَدّص ةمامأ وبأ

 نب “يال وأ ءسيق نبا لاقيو- عيفن نب -ماللا رسكب- ةملَس نب ورمع --ديزي وبأ :ليقو - ديرب وبأ

 (ه49 :ت) يرصبلا يمرتجلا ةمادق

 نسحلا نب دمحم مامإلا ذيملت (ه١١1 :ليقو ها١11 :ت) يِزَوْرَملا متسر نب ميهاربإ ركب وبأ

 (ه؟١٠1 :ليقو ها١١1 :ت) .ينابيشلا

 (ه14517 :ت) يدادغبلا بيطخلاب فورعملا يدهم نب دمحأ نب تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ

 (هالا/٠ :ت) «يفنحلا «يزارلا صاصجلا ب فورعملا «يلع نب دمحأ ركب وبأ
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 :ت) ينابيشلا فاصخلاب فورعملا -نارهم :ليقو -ريهم نب -ورمع :ليقو- رمع نب دمحآ ركب وبآ
(A1! 

 نيسحلا يبأ (ه١٠8 دودح يف :ت) يداّبعلا يِدْيبْزلا داّدحلا نيدلا يضر دمحم نب يلع نب ركب وبأ

 (ه14178 :ت) يرودقلا دمحم نب دمحأ

 :ت) يعفاشلا ينصحلا ينيسحلا نيدلا يقت ؛ىلعم نب ريرج نب نمؤملا دبع نب دمحم نب ركب وبأ

 (ه 8

 (ه١١۲ :ت) يناعنصلا مهالوم ءيريمحلا عفان نب ماّمه نب قاّزرلا دبع ركب وبأ

 مه ٤۷١ :ت) يعفاشلا ؛يناجرجلا دمحم نب نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع ركب وبأ

 (ه ٤۸۳ :ت) يفنحلا «يسخرسلا ةمئألا سمش ءلهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 هدازرهاوخ ركبب فورعملا ءيفنحلا ؛يراخبلا ءِيدْيَدُقلا نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم ركب وبأ

 aA) :ت)

 ۸١( :ت) يفنحلا يلضَقلا «يراخبلا «يراَمَكلا لضفلا نب دمحم ركب وبأ

 بحاص يخلبلا كريمب فورعملا ساّوّرلا حلاص نب رفعج نب دمحم نب لضفلا نب دمحم ركب وبأ

 (ه1417 وأ ه 416 :ت) ريبكلا ريسفتلا

 (ها 7/8 :ت) يرابنألا ءراشب نب دمحم نب مساقلا نب دمحم ركب وبأ

 (ه71١ :ت) يئاطلا مامت وبأ :ثراحلا نب سوأ نب بيبح وه مات وبأ

 :ت) يراصنألا يجرزخلا يراجنلا .مضمض نب رضنلا نب كلام نب سنأ ةزمح وبأ وأ ةمايث وبأ

 (كلذ ريغ ليقو هذا"

 سماخ (روصنملا) هللا دبع نب (يدهملا) دمحم نب (ديشرلا) نوراه-دمحم وبأ :لاقيو -- رفعج وبأ

 (ه1917 :ت) ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ

 (هالا١ :ت) يواحطلا يدزألا ةملس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ

 (ه51/17 :ت) يسوطلا نيدلا ريصن ءنسحلا نبدمحم نب دمحم رفعج وبأ

 :ليقو ها 47" :ت) يرصملا «يِيِحْتلا نارمع نب ةلمرح نب هللا دبع نب ىبحي نب ةلمرح صفح وبأ

 .يعفاشلا مامإلا بحاصو تاقثلا ةمئألا دحأ(كلذ ريغ
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 كلملاو «حلاصلا ةفيلخلا «يشرقلا ءيومألا مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع صفح وبأ

 (ه١٠١ ١ :ت) مهب هل اًهيبشت نيدشارلا ءافلخلا سماخ هل لاقيو «لداعلا

 (ه17"81/ :ت) يفستلا دمحأ نب دمحم نب رمع صفح وبأ

 (ها/ 4:ت) يعفاشلا ءيرعملا ءيدرولا نبا نيدلا نيز رفظم نب رمع صفح وبأ

 (ها17 :ت) يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ -هللا دبع وبأ وأ -- نايح وبأ

 نيدلا يلو «ينارهملا ءلصألا يدركلا نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نب دمحأ ةعرز وبأ
 (ه855:ت)يقارعلا نباب فرعي و ءيعفاشلا ءيرهاقلا

 دحأ (ه17574 :ت) يزارلا ؛ءالولاب ّيموزخملا خورف نب ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع ةعرُز وبأ

 مالسإلا ظافُحو مالعألا ةمئألا

 (ه51/5:ت) يعفاشلا «يوونلا «يناروحلا نيدلا يحم ءنسح نب يرم نب فرش نب ىبحي ايركز وبأ

 (م٣٣۲ :ت) يدادغبلا «ءالولاب يّرملا دايز نب نوع نب نيعم نب ىبحي ايركز وبأ

 بيطخو ةيفنحلا يتفم ؛يفنحلا يقشمدلا كئاحلا ميهاربإ نب بجر نب يلع نب ليعامسإ دعس وبأ

 (ه117١1 :ت) ةيمأ ينب عماج

 رايدلا ناطلس «يسكراجلا ينامثعلا يواغبليلا نيدلا فيس ءسنآ نب قوقرب رهاظلا كلملا ديعس وبأ
 (ه١١٠۸ :ت) ةيرصملا

 نب كلام نب منغ نب فوع دبع نب ورمع نب ناذول نب ديز نب كاحضلا نب تباث نب ديز ديعس وبأ
 (ه٥٤ :ت) يجرزخلا يندملا يراصنألا ءراجنلا

 (ه45 :ت) ينوكلا يموزخملا يشرقلا هللا دبع نب نايثع نب ورمع نب ثيرح نب ورمع ديعس وبأ

 (ه۹۸٠ :ت) يرصبلا يميمتلا لوحألا ناطقلا خِوّرف نب ديعس نب ىبحي ديعس وبأ

 يعفاشلا يواضيبلا ب فورعملا ءيزاريشلا نيدلا رصان ءرمع نب هللا دبع ريخلا وبأ :لبقو ءديعس وبأ

 (ه ٣۹۲ :لیقو ه 1۸٩ :ت)

 (ه۷١١ :ت) ميت ينب ىلوم «يرصبلا رانيد نب ةملس نب داهح ةملس وبأ

 (كلذ ريغ ليقو ه61١“ :ت) يفوكلا يرماعلا يلالهلا ريهظ نب مادك نب رعسم ةملس وبأ

 فسوي يبأ بحاص «يفنحلا ءْيناَجْروُجْلا ناميلس نب ىسوم ناييلس وبأ وه يناجزوجلا ناميلس وبأ

 (هاله» ٠ دعب ؛ت) دمحمو
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 (ه 71١ :ت) يرهاظلاب فورعملا ,روهشملا مامإلا ءيناهبصألا ,فلخ نب يلع نب دواد ناميلس وبأ

 :ليق و ه١ :ليق و ه7 :تا) يفوكلا يعخنلا كلام نب هللا دبع نب سيق نب ةمقلع لبش وبأ

(a0 

 :ليقوه ۸۸ :ت) يسيقلا يملسلا ينزاملا رسب يأ نب رسب نب هللا دبع“ رسب وبآ :ليقو - ناوفص وبأ

 ةباحصلا نم ماشلاب تام نم رخآ وهو (كلذ ريغ

 يدابازوريفلا يزاريشلا نيدلا دج «دمح نب بوقعي نب دمحم --هللا دبع وبأ :ليقو -- رهاط وبأ

 (ه411/ :ت) يعفاشلا

 هةمألا هيقف «ربجلا مامإلا .سمش نب -لقاع :ليقو -- لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع نامحرلا دبع وبأ
 .ةرهز ينب ٌففيلح (ها"ا :ت) يردبلا يرجاهملا ؛يكملا يلذحلا

 ليقو ه١ :ت) يومألا يشرقلا «ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نب ةيواعم نامحرلا دبع وبأ

 (كلذ ريغ

 ءيدزألا ,ىيدوُمرُفلا وأ _ يديهارفلا ءميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا «نامحرلا دبع وبأ
 (هريغ :ليقو به١107١ :ت) وحلا ملع يف اًمامإ ناك ءيدَمْحَيِلا

 (ه١۸٠ :ت) يزورملا ءيميمتلا «ءالولاب لظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ

 ه ٠٦۸ :ت) ينوکلا «يروتلا «ينادْمَها نايح نب ملسم نب ََح نب حلاص نب نسحلا هللا دبع وبأ

 (كلذ ريغ :ليقو

 (ه445 :ت) ّيوحنلا ِيَّروُزلا ءنيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ

 يرصملا يواخسلا نيدلا سمش ءركب يبأ نب دمحم نب نمحر لا دبع نب دمحم -ريخلا يبأ وأ-- هللا دبع وبأ

 (ه940؟ :ت) يعفاشلا

 (ه١١١ :ت) ةفوكلا لهأ نم يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس هللا دبع وبأ

 نبا ناملس هل لاقي ؛مالسإلا ىلإ سرفلا قباس «يناهبصألا ءيزٌمرهمارلا يسرافلا ناملس هللا دبع وبأ

 (ه "2 :ت) ريخلا نالسو «مالسإلا

 مساقلا نبا ب فرعيو ؛يرصملا «ءالولاب يقتعلا ةدانج نب دلاخ نب مساقلا نب نمحرلا دبع هللا دبع وبأ

 (هاو١1:ت)



 ةةهو

 دنع ةعبرألا ةمئألا دحأو «ةرجحلا راد مامإ ءيريمحلا يحبصألا كلام نب سنأ نب كلام هللا دبع وبأ

 (ها1/4 :ت) ةئسلا لهأ

 :ت ) يناتحتلا بطقلا ب فورعملا «يزارلا نيدلا بطق دمحم نب _ دومحم :وأ _ دمحم هللا دبع وبأ

CLAY 

 (ه١141:تا زاّوملا دايز نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ

 يليعاّتجلا ءيسدقملا ةمادق نبا نيدلا سمش «ديمحلا دبع نب يداحلا دبع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ

 (هال 4 5 :ت) يداها دبع نبا ب فورعملا يلبنحلا ؛يحلاصلا يقشمدلا مث ءلصألا

 «يكملا ؛يعفاشلا «يبلطملا ؛يِشَرَقلا «عفاش نب ناثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ
 (ها١٠ 4 :ت) ةعبرألا ةمثألا دحأ ءيزغلا

 (ه185 :ت) يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ

 (ها1 55 :ت) يراخبلا ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ

 (ه189 :ت) يفنحلا ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ

 (ه٥٤ ٤ :ت) يعاضَقلا نومكح نب يلع نب رفعج نب ةمالس نب دمحم هللا دبع وبأ

 (ه۲۷۸ :ت) يفنحخلا «يخلبلا «يناج زوج ا ؛هيقفلا ةملس نب دمحم هللا دبع وبأ

 يبأ بحاص ؛يفوكلا «يميمتلا رشب نب عيكو نب لاله نب هللا ديبع نب ةعامس نب دمحم هللا دبع وبأ
 (ه1017 :ت) دادغي يضاق ءدمحمو فسوي

 (ه1/7:ت) كلام نباب فورعملا «ينايجلا يئاطلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ

 (ه11/37 :تا) يناّيجلا يئاطلا كلام نباي فورعملا نيدلا لامج ؛هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ

 (ها/5٠ :ت) يفنحلا ءيرغشاكلا نيدلا ديدس «يلع نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ

 تّقَوملا نبا بو جاح ريمأ نبا ب فورعملا نيدلا سمش دمحم نب دمحم نب دمحم نْميلا يبأو هللا دبع وبأ

 (ه4ا/4 :ت) يبلحلا

 فرعيو «يومألا «يشرقلا ةيمآ نب صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم نب دمحم نب ناورم كلملا دبع وبأ

 ماشلا يف ةيمأ ينب ءافلخت رخآ (ه 177 :ت) رامحلا بو يدعجلا ب

 (ه11789١ :ت) يفنحلا يبلحلا دمحأ نب نسح نيديعس نايثع وبأ

 (ةرجه لا لبق «4 ةوحن :ت) ءيناطحقلا «يئاطلا جرشحلا نب دعس نب هللا دبع نب متاح يدع وبأ
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 :ت) فسوي نب ميهاربإ وخأءيفنحلا ءيخلبلا ةمادق نب نوميم نب فسوي نب ماصع ةمصع وبأ

 :ليقو هلا ٠٠١ه(

 يعفاشلا «يروباسيتلا قاّقدلا دمحأ نب ميحرلا دبع نب قاحسإ نب دمحم نب ىلع نب نسحلا يلع وبأ

 (كلذ ريغ :ليقو هذ ١٠ه :ت)

 :ت) ةعفادم الب هرصع مامإ ناك «يفنحلا ءيفسنلا ءْيِحْْيَدْيِشَملا دمحم نب رضخ نب نيسحلا يلع وبأ

  4(ه

 :ت) يكلاملا يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع نباب فورعملا دمحم نب هللا دبع نب ففسوي رمع وبأ ٠۳ ٤ه(

 :ىنكيو «يعبات «ُيفوكلا ءيعَّخَنلا ةمقلع نب كلام نب هللا دبع نب سيق نب ديزي نب دوسألا ورمع وبأ

 (هاله :ت) نمحرلا دبع ابأ

 (كلذ ريغ :ليقو ه١٠١ 5 :ت) يفوكلا يبعشلا رابك يذ نب دبع نب ليحارش نب رماع ورمع وبأ

 روهشملا بهذملا بحاصو ماشلا لهأ مامإ ؛يعازوألا دّمْحُي نب ورمع نب نمحرلا دبع ورمع وبأ

 (ها161ا/:ت) ةيعازوألا هيلإ بسني

 «يرصملا ؛يدركلا بجاحلا نياسي فورعملا نيدلا لامج ءسنوي نب ركب يبأ نب رمع نب ناهثع ورمع وبأ
 (ه545 :ت) يكلاملا

 (هاا/9 :ت) يذمرتلا يملسلا ؛هروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ

 ءلصألا يبلحلا ؛ينيعلا نيدلا ردب دمحأ ني ىسوم نب دمحأ نب دومحم -ءانثلا يبأ :وأ - دمحم وبأ

 :ت) دلوملا يباتتعلا ۸٥٥١ه(

 :ت) يندملا «يجرزخ ا «يراصنألا ورمع نب ةقارس نب عيبرلا نب دومحم - ميعن وبآ :لاقيو-- دمحم وبأ

 (كلذ ريغ :ليقو ه8

 «يشرقلا ؛يسابعلا روصنملا هللا دبع نب يدهملا دمحم نب ديشرلا نوراه_ رفعج وبأ وأ _ دمحم وبأ

 ينب ءافلخ سماخو نينمؤملا ريمأ ءيمشاحلا العباس)ت:0١197(

 :ت) يفوكلا يلجبلا بّرضملا نب ةرايع نب نسحلا دمحم وبأ ١1 57ه(

 نيدلا ريهظ وأ ةنسلا يحم ب بقلملا ,يعفاشلا «يوغبلا ؛ءارفلا دمحم نب دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ

 :ت) ٠١ (ه215 :ليقو هذ
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 يعقاشلا مامإلا بحاص «يرصملا نّدؤملا يدارملا لماك ني رابجلا دبع نب ناميلس نب عيبرلا دمحم وبأ

 :ت) هبتك رثكأ يوارو 71٠١اه(

 :تا) ةيريرحلا تاماقملا بحاص ءيرصبلا يريرحلا نايثع نب دمحم نب يلع نب مساقلا دمحم وبأ 515

 وى

 .مهئاملعو ةّيفوصلا ةمئألا دحأ ( ه7 41" :ت) يرتستلا سنوي نب هللا دبع نب لهس دمحم وبأ

 :ت) يندملا يراصنألا عمجم نب رماع نب -ةثراح :ليقو- ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبع دمحم وبأ

 (ه84 :ليقو هذا"

 :ت) يفنحلا ءيراخبلا «يئاولحلا ةمئألا سمش «حلاص نب رصن نب دمحأ نب زيزعلا دبع دمحم وبأ

 :لیقو ه۸ ٤۵٩ (ه

 (ه ۸۷ :ليقو ه٩۸ :ت) ةرهز ينب فيلح «يندملا ءيِرْذُعلا ريعُّص نب ةبلعت نب هللا دبع دمحم وبأ

 يدع يتب فيلح «(ه0 :ت) يندملا ءيزنعلا رغصألا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع دمحم وبآ

 :ت) يراصنألا ماشه نبا ب فورعملا ؛نيدلا لامج ءهللا دبع نب دمحأ ني فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ

 ١ه (كلذ ريغ :ليقو

 (ها/ 54 :ت) يقشمدلا «يثراحلا نابهو نباب فورعملا نيدلا نيمأ ء دمحأ نب باهولا دبع دمحم وبأ

 (هالا/5 :ت) يفنحلا يرصملا يشرقلا نيدلا يبحم ؛هللا رصن نب دمحم نب رداقلادبع دمحم وبأ

 :ت) يعفاشلا ينارعشلا -ةيفنحلا نب دمحم ىلإ هبست- يفنحلا يلع نبدمحأ نب باهولادبع دمحم وبأ

 (هذالا

 :ليقو ه۸ :ت) يندملا «يشرقلا «يمشاملا مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا ديبع دمحم وبأ

(AAY 

 دعب :ت) يفنحلا «يناغرفلا «يشوألا «يميتلا نيدلا جارس دمحم نب ناثع نب يلع دمحم وبأ ٥٠۹ (ه

 «يراخبلا ءيناسارخلا نيدلا ماسح ءةمئألا ناهرب ةزام نب رمع نب زيزعلا دبع نب رمع دمحم وبأ

 :ت) ديهشلا ماسح وآ ديهشلا ردصلاب فورعملا ١٣١ه(

 «يطقّسلا يرّشلاو يفاحلا رشب نارقأ نم «داهزلاو ةيفوصلا دحأ «يلصوملا ديعس نب حتف دمحم وبأ

 ةنس يفوت هنأ يوانملا دازو «تالماعملاو عرولا يف نأشلا ريبك ناكو ١"11.ه
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 حتف وهو ء(كلذ ريغ :ليقو ه١۷٠ :ت) يلصوملا ءيدزألا حاشو نب دمحم نب حتتف دمحم وبأ

 ريبكلا يلصوملا

 :ت) يفنحلا ينيعلا نيدلا ردب «ىسوم نب دمحأ نب دومحم دمحم وبأ ۸٥٥۵ه(
 (الا/4:ت) يعفاشلا يبلحلا يقشمدلا نيدلا ردب ءرمع نب نسحلا رهاط يبأ و دمحم وبأ

 ةاضقلا يضاق «يزورملا ءيديسألا ؛يميمتلا ناعمَس نب نَّطَق نب دمحم نب ْمَثْكأ نب ىبحي دمحم وبأ

 (ه1 47 :ليقو ها 57 :ت)

 (مه015:ت) يراخبلا ينانيغرملا نيدلا ناهرب ةزام نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب دومحم يلاعملا وبأ

 سودرك وبأ وأ رظنلا وبأ وأ راثد وبأ:لاقيو ءيفوكلا يِموُدّسلا سودرك نب راثد نب براحم فّرطُم وبأ

 :ت) ١١١ (كلذ ريغ :ليقو ه

 (هالالا :ليقو هالال٠ :ت) يعفاشلا يورهلا رهزألا نب دمحأ نب دمحم روصنم وبأ

 ءاملع ةمئأ نم ء(هاا"# :ت) يفنحلا يديرتاملا روصنم وبأ ؛دومحم نب دمحم نب دمحم وه روصنم وبأ

 مالكلا

 (ها 47 :ت) ّيارافلا يكرتلا ّيرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصن وبأ

 ةنس ىفوتملا رصن وبأ ٠ ريغصلا يلصوملا حتف وهو ه7

 :ت) يعفاشلا ءيكبسلا نيدلا جات يناكلا دبع نب ىلع نب باهولا دبع رصن وبأ ١لالاه(

 :ت) يناهبصألا دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ 141٠١ه(

 :ليقو ه9“ :ت) يندملا ءيلهشألا «يسوألا ءيراصنألا عفار نب ةبقع نب ديبل نب دومحم ميعن وبأ

(aAAY 

 :ت) يدنكلا ةمامث نب ديعس نب ديزي نب بئاسلا ديزي وبأ  ۹١نباب فرعيو ء«(كلذ ريغ :ليقو هه

 رِمثلا تخأ

 :ت) يرصبلا ءيِخَبَسلا بوقعي نب دقرف بوقعي وبأ  11١(ه

 (ه7171 :ت) يعفاشلا مامإلا بحاص ءيطْيَوبلا ءيِشَرَقلا ءىبحي نب فسوي بوقعي وبأ

 :ت) ٌيمزراوُملا .يكاّكسلا «نيدلا جارس «يلع نب دمحم نب ركب يبأ نب فسوي «بوقعي وبأ ٣۲٣ (ه

 فسوي يبأ باحصأ نم هدادغب ليزت «يفنحلا ءيزاّرلا روصنم نب يلعملا -ىيحي وبأ :ليقو- ىلعي وبأ
 :ت)دمحمو ١1١اه(
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 :ت) يفوكلا «يعْيبَسلا «ينادْمَها قاحسإ يبآ نب سنوي نب ليثارسإ فسوي وبآ ٠٠١ ريغ :ليقو ه

 (كلذ

 ريغ :ليقو ه۸۲٠ :ت) يدادغبلا «يفوكلا «يراصنألا بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ

 ىلع هقفلا لوصأ يف بتكلا عضوو .هبهذم رشن نم لوأو ؛هذيملتو ةفينح يبا مامإلا بحاص ؛(كلذ

 هبهذم

 (ه9151/ :ت) يبلشلا نبا ب فورعملا نيدلا باهش دمحم نب سنوي نب دمحأ سابعلاوبأ

 يبنلا مع «(كلذ ريغ :ليقو ها" ؟:ت) يكملا يمشاحلا يشرقلا بلطمل دبع نب سابعلا لضفلاوبا -

 .نييسابعلا ءافلخا دجو .--ملسو هيلع هللا ىلص

 باقلأ باتك هل (٠05/:ت) يزاريشلا ءيمرافلا ىسوم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحأ ركيوبأ

 (باقلألا) ةاورلا

 :ت) يسخرسلا ةمئألا سمش «لهس يآ وآ لهس نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ ٤۸۳ (ه

 (كلذ ريغ ليقو ها 448 :ت) يربطلا نباب فورعملا ظفاح لا يرصملا حلاص نب دمحأ رفعجوبأ

 يناث «يسابعلا «يمشاهلا «يشرقلا ءسابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب هللا دبع روصنملا رفعجوبأ
 (ه1958 :ت) سابعلا ينب ءافلخ

 نم لوأو «نيدشارلا ءافلخلا يناث .يودعلا ءيشرقلا صفحوبأ «ليفن نب باطخلا نب رمع صفحوبأ

 (ه17 :ت) نينمؤملا ريمأب بقل

 :ت) يناّيجلا يسلدنألا ءيطانرغلا نيدلا ريثأ «نايح نبا فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم نايحوبأ

CaYto 

 ربحو «ةرصبلا لهآ مامإ ناك «يعبات (ه ٠٠١ :ت) يرصبلا راسي ءنسحلا يبأ نب نسحلا ديعسوبأ

 هنمز يف ةمألا

 (ه١٠١١ :ت) يفنحلا يرصملا يتوناحلا رمع نب دمحم نيدلا سمش رهاطوبأ

 (ه51 417 :ت) ةيفوصلا رباكأ نم «يبساحملا دسأ نب ثراحلا هللا دبعوبأ

 ريمأ «يومألا ؛يِئَرُقلا ءسمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع هللا دبعوبأو ورمعوبأ
 (ها“ 0 :ت) نيرونلا وذ ؛نيتمؤملا
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 نب برك يدعم نب ديزي نب ورمع نب برك يدعم نب مادقملا -حلاصوبأ وأ ءرشبوبأ وأ ءىجيوبأ
 (ه4ا/ :ت) يدنكلا راسي

 :ت) ريغصلا ةفينح يبآ ب فرعيو «يفنحلا هيقفلا «يرصملا «يربوشلا ءبيطخلا ءدمحأ نب دمحأ

(a*1 

 نب دمحم ىلع هّقَفَت ها 117 :ت) .ريبكلا صفح يبأ ب فورعملا ءيراخبلا ؛ناقربز نب صفح نب دمحأ
 .ينابيشلا نسحلا

 هللا مهمحر- ه8417 ةنس ىفوتملا ءرمع نب دمحأ

 (ه11771 :ت) يواطحطلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ

 ةيشاح :هباتكب رهتشا « يفنح هيقف «يواطحطلا وأ يواطهطلا ءليعامسإ نب دمحم نب دمحأ

 (ه١١١١ :ت) راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا

 (ه۲ ٤١ :ت) ةعبرألا ةمئألا دحأو «يلبنحلا بهذملا مامإ «يلئاولا ينابيشلا ؛لبتح نب دمحم نب دمحأ

 (كلذ ريغ :ليقو ه49889 :ت) يناسملتلا ءايركز نب دمحت نب دمحأ

 (ه09417 :ت) يفنحلا يونزغلا ديعس نب دومحم نب دمحم نب دمحأ

 (ه۸۷۲ :ت) يردنكسإلا يملا نيدلا يقت «سابعلا وبأ ؛نيسح نب دمحم نيدمحم نب دمحأ

 (ه ٥٥۰ دودح يت :ت) يفنح ا .- ينَّشكلا- يشكلا نومأم نب یسیع نب یسوم نب دمحآ

 (ه19١1 :ت) ينامرقلاي فورعملا ءيقشمدلا نانس نب دمحأ نب فسوي نب دمحأ

 ىلع ّدَّسلا ىنبو ءاهّكّلمو اهيراغمو ضرألا ٌقراشم غلب يذلا يمورلا ربكألا نينرقلاوذ :ردنكسإلا

 .اًريثك اًقالتخا همسا يف فلتخاو ءجوجأمو جوجأي

 :ت) يقشمدلا «ينولجعلا «يجاّرجلا يدالادبع نب دمحم نب ليعامسإ ءادفلا وبأ :يحارجلا ليعامسإ

 (ه

 (ه١١ 517 :ت) .يقشمدلا لصألا يسلبانلا ليعامسإ نب ينغلا دبع نب ليعامسإ

 (ه١1 717 :ت) يفتحلا ءيقشمدلا ؛لصألا يبلبانلا «دمحأ نب ليعامسإ نب ينغلا دبع نب ليعامسإ

 (ه٠٠9 :ت) يعفاشلا ينومشألا نيدلا رون ءىسيع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ :ينومشألا

 (ه144١ :ت) لهاك ينب ىلوم يدسألا شمعألاب بقلملا نارهم نب نايلس دمح وبأ :شمعألا

 (ه447 :ت) يفنحلا ؛يراخبلا نيسحلا نب ديشرلا دبع نب دمحأ نب رهاط نيدلا راختفا



٤0٦ 

 ةبحاص ؛ةعيبر نب بعك ينب نم «(ه ۸ وحت :ت) ةيرماعلا ءدعس نب يدهم تنب ليل كلام مأ

 حولملا نب سيق نونجملا

 مامإب بقلملا «نيدلا نكر دمحم نب فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع يلاعملا وبأ :نيمرحلا مامإ

 :ت) يعفاشلا «ينيوجلا «نيمرحلا ٤۷۸ (ه

 بتاك ريمأب فورعملا ؛يبارافلا يزاغ ريمأ نب رمع ريمأ نب هللا فطل ةفينح وبأ :يناقتإلا بتاك ريمأ

 (هالد8 :ت) يناقتإلا

 :ت) يرصملا «يفنحلا لاعلا دبع نب دمحم نيدلا نيمأ ۹۷۱١ه(

 (ه ۱۰۷۱ :ت) يتولخلا ؛يفنحلا ؛يديرتاملا ءيشرقلا بويأ نب دمحأ نب بوټآ

 نب ليمج عم اهرابخأب ترهتشا (ه۸۲ :ت) ةرذع ينب نم ةرعاش ءةيرذعلا ةباعث نب ابح تنب ةئيثب

 اهموق نم وهو «يرذعلا رمعم نب هللا دبع

 ّيشَرقْلا يموزخملا َيَْيِمامَّدلا نباب فورعملا ءدمحم نب ركب يبأ نب رمع نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا ردب

 A۸1۲۷ :ت) يكلاملا«

 عيدبلاب فورعملا يبالرطشألا فسوي نب نيسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ :يالؤطشألا عيدبلا

 (كلذ ريغ :ليقو ه٥ ٤ :ت) يدادغبلا

 ةيادهلا بحاص ةذمالت نم (ه١١71 :ت) يفنحلا يجونرزلا -مالسإلا ناهرب وأ - نيدلا ناهرب

 (ه8117 :ت) ةرهاقلا ليزن «يفنحلا «يسلبارطلا يلع نب ركب يبأ نب ىسوم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب

 (ه8 91" :ت) ينانيغرملا يناغرفلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب

 «يراخبلا يبوبحملا ميهاربإ نب هللا ديبع نب دمحأ ربكألا ةعيرشلا ردص نب دومحم ةعيرشلا ناهرب

 (ه1ل7 :ت) يفنحلا

 «يبوبحملا ءميهاربإ نب هللا ديبع نب دمحأ ربكألا ءلوألا ةعيرشلا ردص نب دومحم ةعيرشلا ناهرب

 (ه141/7 دودح يف :ت) يفنحلا «يراخبلا

 ريهشلا ؛يمزراوخلا نيدلا ظفاح ؛ينيقيربلا يرّدرَكلا فسوي نب باهش نب دمحم نب دمحم :يزازبلا

 (0811:ت) مزراوخ تاهجب ردرك نم هلصأ ؛يفنح هيقف يزازبلا ب

 ف٠٠٤ :ت) يتسبلا ءزيزعلا دبع نب دمحم نب فسوي نب نيسحلا نب دمحم نب يلع حتفلا وبأ :يتسُبلا

 (ه٠4+١1 :ليقو



toy 

 ثعرملا ب بقلملا «روهشملا رعاشلا .ءالولاب يليقعلا خوجري نب درب نب راشب ذاعم وبأ :درب نب راشب

 (ه174 :ليقو ها ”1/:ت)

 يقشمدلا يلعبلا نيدلا جات نب نمحر لا دبع نب ىبحي نب دمحم نب -.هللا ةبه دمحم وأ-- هللا ةبه :يلعبلا

 (ه4 :ت) يفتحلا

 يعفاشلا «يقشمدلا يِرْوُفّصلا «ينيروبلا نيدلا ردب ءنسح نب دمحم نب دمحم نب نسح :ينيروبلا

 (ه١٠ا4 :ت)

 (ه4808 :ت) يعفاشلا «يناَساَرْخلا .يقهيبلا هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركبوبأ :يقهيبلا

 .(ه١۷۷ :ت) يكبسلا نيدلا جات ءيفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع رصن وبأ :يكبسلا جاتلا

 يزيرقملا نيدلا يقت يديبعلا «ينيسحلا رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ :يزيرقملا نيدلا يقت

 (ه84ه:ت)

 :ت)يفكصحلا يقشمدلا نمحرلا دبع نب يلع نب دمحم نب يلع نب دمحم نيدلا ءالع :يشاترمتلا

 (ه4

 :ت) يدادغبلا ِينابْيَّشلا «بلعشب فورعملا - ديزي :ليقو - ديز نب ىسحي نب دمحأ سابعلا وبأ :بلعث

(a4۱ 

 (۸ 0۳۸ :ت) يرشخزلا هللا راج

 (.ه۸۹۸ :ت) يماجلا نيدلا رون .دمحأ نب نمحرلا دبع لوما :يماجلا

 (هاله؟ :ت) يفنحلا يناجنكلا نارثع نب دومحم نب نايثع نب نسح نب ليربج

 (ه8497:ت) يراخبلا زيزعلا دبع نع ذدخأ «ينالركلا يمزراوخلا نيدلا سمش نب نيدلا لالج

 (هالا' 4 :ت) قشمد بيطخب فورعملا يعفاشلا ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا لالج

 (ه4'5717 :ت) يمزراوخلا «يصاخلا نيدلا مجن ركب يبأ نب دمحأ نب فسوي ةمئألا لامج

 يرصملا ؛يقيرفإلا ءيراصنألا روظنم نباب فورعملا ءيلع نب مّركم نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا لامج
 (هالا١ :ت)

 «يسباقلا حون نب -ديعس نب دومحم نب دمحم نب دمحأ :ليقو- ديعس نب دومحم نب دمحأ نيدلا لامج
 (ه۵۹۴۳:ت) يفتحلا «يونزغلا

 (ه١٠۷ :ت) يراصنألا ماشه نباب فورعملا «فسوي نب هللا دبع نيدلا لاج



 هم

 (ه521457 :ت) يكلاملا بجاحلا نباب فورعملا ءرمع نب نايثع ورمع وبأ ؛نيدلا لامج

 (مه181 :ت) ّيكرتلا ؛يبارافلا .داّمح نب ليعامسإ رصن وبأ :يرهوجلا

 دهاّزلا -دمحم وبأ :ليقو -نمحرلا دبع وبأ ءفسوي نب -ناونع وأ- ناولع نب متاح :مصألا متاح

 (ه۲۳۷ :ت) ٌمصألا

 :ت) ّمصألا دهاّزلا -دمحم وبأ :ليقو- نمحرلا دبع وبأ ءفسوي نب -ناوئع وأ- ناولع نب متاح

CaAfTY 

 ريغ :ليقو ها 18 :ت) يفوكلا يئالملا مهرد نب ريهز نب دامح نب نيكد نب لضفلا :ميعن وبأ ظفاح

 (كلذ

 (هال 4 :ت) يزورملا ءيخلبلا دمحأ نب دمحم نب دمحم لضفلا وبأ :دهيشلا مكاح

 (هد ٠4 :ت) يلاّزغلا دمحم نب دمحم مالسإلا ةجح

 (ه٤٠ ٤ :ت) يثكيسخألا رمع دمحم نب دمحم نيدلا ماسح

 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر رعاش ءديلولا وبأ ءيراصنألا يجرزخلا رذنملا نب تباث نب ناسح

 (هه 8 :ت)

 ةفينح بأ باحصأ نم ءهيقفلا ,يضاقلا ءيفوكلا ءيؤلؤللا دايز نب نسحلا يلع وبأ :دايز نب نسحلا

 .(ها١٠٠ ٤ :ت)

 ليقو ه١ 917 :ت) هرصع يف قارعلا رعاش «يلع وبأ ءساون يبأب فورعملا يمّكَحلا ناه نب نسحلا

 (كلذ ريغ

 (ه4/57:ت) يرانفلا يبلج نسح المب فورعملا هاش دمحم نب نسح :يبلج نسح

 (ه84١٠1١ دودح يف :ت) نيسح النمب فورعملا يمورلا ردنكسإ نب نيسح

 (هال4 5 :ت) ييناَقَمَّسلا ب فورعملا ءيفنحلا ؛يروباسيئلا نيسح نب دمحم نب نيسح

 (هالالا/ :ت) يناديزلا ؛نيدلا رهظم ءنسحلا نب دومحم نب نيسحلا

 (ه ۹۵٩ :ت) يفتح ا «يتيطنطسقلا «يبلحلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ :يبلحلا

 (ه٠4١1١ :ت) يراّدملا ؛يبلحلا «نيدلا ناهرب ؛ميهاربإ نب ىفطصم نب ميهاربإ افصلا وبأ :يبلحلا

 فورعملا «يعفاش يقف «يناجرجلا ميلح نب دمحم نب نسحلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ :يميلحلا

 (ه407 :ت) ّيميلخلاب



0۹ 

 (ه١1٠8 :ت) يئاطخلا هداز انالومب فورعملا نيدلا ماظن ؛هللا دبع نب نايثع :يئاطخلا

 (ه1565 :ليقو ه588 :ت) يمزراونخلا نسح نب دمحم نب دومحم نب دمحم ديؤملا وبأ :يمزراوخلا

 (ه١۸٠١٠ :ت) يفتحلا ءيلمرلا ءيقورافلا يميلعلا ءيبويألا يلع نب دمحأ نب نيدلا ريخ

 (ه١۸٠٠ :ت) ّلمرلا ءّيقورافلا ءّيمّيَلُعلا ءيبوُيألا نيدلا نيز نب يلع نب دمحأ نب نيدلا ريخ

 (ها860 :ت) يعفاشلا ءّينْطُقراَدلا يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع ءنسحلا وبأ :ينطقرادلا

 .كلذ ريغ :ليقو -مالسلا هيلع- حون نب ماح نب ناعنك نب قاشمد

 مالسلا هيلع - حون نب ماس نب ذشخفرأ نب كلام نب يناق نب قشمد

 (هم4٠ :ت) يناذمه لا يمليدلا ورسخ انف نب هيوريش نب رادرهش نب هيوريش عاجسش وبأ :يمليدلا

 (هال 58 :ت) يعفاشلا يبهذلا نيدلا سمش زايياق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ :يبهذلا

 :ت) يناهيصألا وأ يناهفصألا بغارلاب فورعملا ءلّضفملا نب دمحم نب نيسحلا ءمساقلا وبأ :بغارلا

 (كلذ ريغ :لیقو م۲

 فرعيو هاج نها «دزألا نم «نزام ينب نم ءبئذلا نب يدع نب دوعسم نب ةعيبر نب عيبر

 (ةرجه لا لبق 07 وحن :ت) يناّسغلا حيطسب

 (ه٠506 :ت) يفنحلا يناغاصلا يرمعلا يودعلا رديح نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا نيدلا يضر

 (ه04 414 :ت) يفنحلا ءيصخرسلا مالسإلا ناهري «دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا يضر

 (ه ٥۷۳ :ت) يفنحلا ةداز مامإب فورعمل ا ركب يبأ نب دمحم :مالسإللا نكر

 يكلاملا يرهزألا يرصملا ناولع نب دمحأ نب فسوي نب يقابلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ :يناقرزلا

 (ه77١1 :ت) يناقرُزلاب ريهشلا

 (ه8418 :ت) يمزراوخلا ءيرشختزلا هللا راج دمحم نب رمع نب دومحم مساقلا وبأ :يرشخزلا

 (ه۹ :ت) ليخلا ديزب فورعملا ءٍناهبتلا ءّيئاطلا لهلهم نب ديز فنكم وبأ :ليخلا ديز

 (ةرجه ا لبق 10 :ت) يِوَدَعلا ْشَرَقلا ءىّرُعلا دبع نب لْيَمُت نب ورمع نب ديز

 (ه١٠41 :ت) يفنحلا يرصملا ميجن نبا ب ريهشلا دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا نيز

 (كلذ ريغ :ليقو ه١٠٠ :ت) ةقث ّيعبات وكلا ٌناَمَطَملا ؛ٌيعّجشألا دعجلا يبأ نب ملاس

 هتاقو نس ىلع رثعن مل ءيفقثلا نايفس نب رباج نب عرقألا نب بئاسلا
 (ه١۷۷ :ت) يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع رصن وبأ :يكبشسلا



45 

 :ت)لئاو نب نابحسب فرعيو يلئاولا ءيلهابلا ٌبحألا نب سمش دبع نب سايإ نب رقز نب نابحس
 (هد6ه :ليقو ه4

 «يرهاقلا «ينيسحلا ينانكلا ةيادملا يراق ب فورعملا ءسراف نب يلع نب رمع صفح وبأ نيدلا جارس

 ةيادهلا ئراق ىواتف :هبتك نم (ه417 4:ت) هنمز يف ةيفنحلا ةساير هيلإ تهتنا

 ف٠٠٠ :دودح يف :ت) يفنحلا يدنواجسلا ديشرلا دبع نب دمحم نب دمحم ءرهاط وبأ نيدلا جارس

 (هال١٠٠ :دودح يف :ليقو

 (ه578 :ت) يفنحلا ءيناَغرَقلا «يِشْوَألا نارثع نب يلع نيدلا جارس
 ةروهشملا ىواتفلا بحاص يفنحلا يرصملا يتوناحلا رمع نيدلا جارس

 (ه۵٠٠٠٠ :ت) يفنحلا يرصملا ميجن نبا ب فورعملا دمح نب ميهاربإ نب رمع نيدلا جارس

 (ه۷۹۱:لیقو ء۷۲۹۲ :ت) ينازاتفتلا هللا دبع نب رمع نب دوعسم نيدلا دعس

 اهموق نم ىتف ىلإ بسنت يتلا ةيدسألا ىدعس
 ةيهاتعلا يبأ ىلإ بسنت يتلا ىدعس

 بيون ب بقلملا ءيلولسلا زيزعلا دبع نب كلملا دبع اهاوبي ناك ءرهزأ تنب ىدعس

 ةعيبر يبأ نب رمع عم ترهتشا يتلا نامحرلا دبع تنب ىدعس

 يرذعلا ليقع نب كلام ةقوشعم ىدعس

 يزاغلا نامثع نب ناخروآ نبا دارم نب ديزياب نب دمحم نب دارم نب دمحم نب ديزي يبأ وأ ديزياب نب ميلس

 (ه8975 :ت) نايثع ينب كولم عسات ءمورلا ناطلس

 (ه 4571١ دعب :ت) «يعقاشلا ءيرصملا ءيريضخلا ناهيلس

 (ها174١1 :تا) .يفنح هيقف ءيروصنملا ريملا دمحم نب رمع نب ىفطصم نب ناميلس

 نب لهس - ديلولا وبأ وأ ءدعس وبأ وأ «هللا دبع وبأ وأ «تباث وبأ :لقو- ديعس وبأ وهفينح نب لهس

 (هالا/ :ليقو ها" 4 :ت) يراصنألا يموألا ميكُعلا نب بهاو نب فينح

 (ه٠18١ :ت «يرصبلا ؛ثراحلا «ربئق نب ناهثع نب ورمع ءرشبلا وبآ ءةاحنلا مامإ :هيوبيس

 (ه457 :ت) يوَتَردَألا يلع نبا (نيدلا ماسح) نسح نب دمحم ديسلا

 (ه/4157 :ت ءيناجرجلا «هفيرشلا ديسلاب فورعملا :يلع نب دمحم نب يلع :ديسلا

 (ه947 :ت) يعفاشلا يحلاصلا يماشلا فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم نيدلا سمش :يماشلا



٤ 

 :ت) يراصتألا «ينارعشلا ىسوم نب دمحم نب دمحآ نب يلع نب دمحأ نب باهولا دبع ؛يئارعشلا

(A۹ 

 بئاجع نم «لهاج ٌنهاك ءيدزألا يرانألا يللا يرَْقلا مهر نب رکشي نب بعص نب 3

 (ةرجفلا لبق 08 وحن :ت) حيطس يرصاعم نم وهو «تاقولخملا

 نب دمحم :ليقو (ه5417 :ت) يفنحلا ْيِرَدْرَكلا يدامعلا دمحم نب راتسلا دبع نب دمحم ةمئألا سمش

 .راتسلا دبع نب دمحم

 (ه9848:ت) هداز يضاقب ىمسملا ْرَمْوَق نب دمحأ نيدلا سمش

 (مهؤ57 :لیقو .ه ۳ :ت) يناتسْهَقلا «يناسارخ-ا ؛نيدلا ماسح نب دمحم نيدلا سمش

 (ه١٠٠١ 5 :ت) يفنحلا «يزغلا شاترق نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نيدلا سمش

 01١1١8( :ت) يفتحلا «يسدقملا «يملعلا يلع نب دمحم نيدلا سمش

 يطويسلا ٌذيملت يكلاملا يدواّدلا دمأ نب يلع نب دمحم نيدلا سمش

 :ت) يبحملاب ريهشلا يفنحلا يقشمدلا ةمالس نب ميهاربإ نب روصنم نب دمحم نيدلا سمش

2( 

 (ه۹ ٤١ :ت) يعفاشلا يححاصلا يماشلا فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم نيدلا سمش

 (ه ۹٦۳ :ليقو ىه ۹٥۳ :ت) يناتسُهملا يناسارش ا «نيدلا ماسح دمحم نيدلا سمش

 دنع فورعملا ء(ه۸۳۲ :ت) رازبلا «يروداكلا ءينوّصلا فسوي نب رمع نب فسوي نيدلا سمش

 رازبلا رمع خيش *هريبنب كرتلا

 «ينمشلا نيدلا يقت ءيردنكسالا «ينيطنطسقلا ىلع نبا نسح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :ينمشلا

 (ه41/37 :ت) يفنحلا

 «يرهزألا ءيروشنشلا «يمجعلا ىلع نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نيدلا لاج :يروشنشلا

 (999 :ت) يعفاشلا

 (ه84141 :ت) يفتحلا يبلشلا نبا ب فورعملا ءسنوي نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش

 «يراخبلا ؛ينادشرلا ينائيغرملا ؛يناغرفلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب :مالسإلا خيش

 (ه8 97 :ت) ةيفئحلا ءاهقف رباكأ نم
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 نيدلا يح هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم _ هللا دبع وبأ وأ _ ركب وبأ :ربكألا خيشلا

 (05748 :ت) ربكألا خيشلا ب ريهشلا يبرع نبا ب فورعملا ءيسلدنألا ءيئاطلا «يمتاحلا

 ه41/4 :ليقو ه ٤۷١ :ت) يفاج رجلا ركبوبآ دمحم نب نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع خيشلا

 (ه4545؟ :ت) يماشلا يحلاصلا نيدلا سمش يلع نب فسوي نب دمحم خيشلا

 :ليق و ه١1/1١١ :ت) .ينينيجلا يفنحلا زيزعلا دبع نب دمحم نب نايلس نب ميهاربإ نب حلاص

 نيطسلفب نينيج نم هلصأ (ها

 (ه5١١1١ :ت) ناقرعلا وبأ ءنابصلا يلع نب ٌدمحم :ُنابَّصلا

 (هال ه5 :ت)يرصملا ءيصالدلا رمعملا ؛ناميلس عيبرلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نيدلا ردص

 (هال 5 :ت) .يفنحلا ءيبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع رغصألا ةعيرشلا ردص

 (ه۷٤۷ :ت) يفنحلا «يراخبلا يبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردص

 (ه ٤٠١ :ت) يفنحلا يرَمْيَصلا يضاقلا رفعج نب دمحم نب يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ :يرميصلا

 هنم عمسي ملو سابع نبا قلي مل ؛ةقث ءريسفتلا يف ٌمامإ «يناسارخلا يئالحلا محازم نبا :كاحضلا

 نب فللام نب ةيبز نب ةعيزخ را ةعيدك نو سوا نب (روزألا) كلام ني ونارتغ :وئزألا قي راع

 (كلذ ريغ :ليقو ه ٠۳ :ت) -هنع هللا يضر يدسألا «ةَميرَحَخ نب دسأ نب ناَدوُد نب ةبلعت

 (ه ٤١ ٥ :ت) يفنحلا «يراخبلا نيدلا راختفا «نيسحلا نب ديشرلا دبع نب دمحآ نب رهاط

 :ت) بيبح نياب فورعملا «يبلحلا نيدلا ردب نبا زعلا يبأ «بيبح نب رمع نب نسحلا نب رهاط
CAA*A 

 :ت) نيثدحملا رابك نم ؛يماشلا ؛يمخللا «ريطم نب بويأ نب دمحآ نب ناهيلس مساقلا وبأ :يناريطلا

 (ها

 (ه١17 :ت) يرصملا يرجحلا يدزألا يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ :يواحطلا

 (ه177١1 :ت) يقاّوطلاب فورعملا ءيفتحلا «يناديملا ءيقشمدلا دمحم نب ميحرلا دبع :يقاّوُطلا

 هيلع هللا لص يبتلا ةجوز «نينمؤملا مأ ؛ةفاحق يبأ نب هللا دبع ركب يبأ ريكألا قيّدصلا تنب ةشئاع

 (هدال/ :ليقو هد :ت) ةّيكملا :ةّيميتلا «ةّيشرقلا هللا دبع مأب ىنكت «-ملسو

 (ه١971 :ت) يبلحلا ةنحشلا نبا ربلا دبع

 (ه١11 1١1 :ت) يفنحلا يلالبنرشلا يفاشلا دبع نب قحلا دبع نب يحلا دبع



a 

 (ه١٤٠١١ :ت) .دلجملا ب فورعملا يفنحلا يقشمدلا «يميلسلا نيدلا يح نب نامحرلا دبع

 (ه۴۸١١ :ت) يفنحلا يقشمدلا قازرلا دبع نباب فورعملا دمحأ نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 :ت) يدادغبلا يميمتلا يشرقلا يزوجلا نباب فورعملا جرفلا وبأ دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع

Cao4¥ 

 (هالا“ ٠ :ت) يفنحلا يراخبلا نيدلا ءالع دمحم نب دحآ نب زيزعلا دبع

 (ه ٤٤۸ :ت) يراخبلا ءْيئاَوْلَخلا ةمثألا سمش ءرصن نب دمحأ نب زيزعلا دبع

 يفنحلا «يسدقلا «نيدلا ريهظ دمحم نب نيدلا سمش دمحم نب نيدلا لامج فسوي ني رافغلا دبع

 (ه١٠١ 01 :ت) سدقلاب ةيفنحلا ءاتفإ يو ءيمجعلاب فورعملا

 (ه157١” :ت) يقشمدلا يفنحلا يسلبانلا ينغلا دبع نب ليعامسإ نب ينغلا دبع

 (99١011:ت) يسوقتابلا ب ريهشلا يفنحلا يبلحلا نمحرلا دبع نب حلاص نب رداقلا دبع

 (ه١7١1 :ت) يروطلا يفنحلا يرهاقلا نايثع نب رداقلا دبع

 :ليقو ه١۷٤ :ت) يعفاشلا «يناجرجلا دمحم نب نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع ركب وبأ :رهاقلا دبع

 (كلذ ريغ

 (ه577 :ت) يعفاَّشلا ءٌينيوزَقلا يعفاّرلا دمحم نب ميركلا دبع

 (ه/١١٠ :ت) يفنحلا كلم نباب فورعملا ينامركلا نيدلا نيمأ نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع

 :ت) يرِماَعلا يِشَرَقلا بيبح نب ثراحلا نب حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع وه حرس يب نب هللا دبع

 (كلذ ريغ :ليقو هال“

 نامعب تام وهو ««ةيواعم تخأ نب يمشاهلا بلطملا دبع ني ثراحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع

 نينامثو عبرأ ةنس

 «يسابعلا (رفعج) لكوتملا نب (دمحت) هللاب زتعملا نب هللا دبع ءسابعلا وبأ وه :زتعملا نب هللا دبع

 (ها95 :ت) يدادغبلا

 «ينومذبسلا «يراخبلا ءيثراحلا «يذابالكلا «ليلخلا نب ثراحلا نب بوقعي نب دمحم نب هللا دبع

 .ريكانم هل ؛ةقث ٌريغ هنكل ؛ثيدحلا َريِثك ناك (ها" 4 ٠ :ت) ذاتسألا ب فرعيو «يفنحلا هيقفلا

 نامحرلا دبع وبأ «ةمألا هيقف ءربجلا مامإلا ءسمش نب -لقاع :ليقو- لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع
 ةرهز ينب فيلح ؛( ه7 :ت) يردبلا يرجاهملا ,يكملا يلذهلا
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 نيبلاطلا ناعجش نم :بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع :ةيواعم نب هللا دبع

 (ه1179 :ت) مهئارعشو مهداوجأو

 (ها/ل 4 :ت) يقشمدلا نابهو نباب فورعملا دمحأ نب باهولا دبع

 يلهاج رعاش :ناطحق نم «بعک نب ثراحلا ينب نم «ةعيبر نب ةءالص نب ثوغي دبع :ثوغي دبع

 (ةرجهلا لبق 1٠ وحن :ت) يناهي

 فرعي دقو يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ؛دمحأ وبأ :يعازخلا هللا دبع نب هللا ديبع

 (ه'١٠٠ :ت) رهاط نباب

 (ه۷ ٤۷ دعب :ت) يفنحلا «يراخبلا «يبوبحملا ءرغصألا «يناثلا ةعيرشلا ردص .دوعسم نب هللا ديبع

 (ه71557 :ت) بجاحلا نبا نيدلا لامج ورمع يبأ ءسنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نارثع

 ريك عم رابخألا ةبحاص (ه4 :ت) ةيرمضملا ةيرافغلا ةيبجاحلا سايإ نب صفح نب ليمح تنب ةع

 رعاشلا يعازخلا نمحرلا دبع نب

 (كلذ ريغ :ليقو ه١48 :ت) يناسارخلا «يتْئِياَرَفْسِإلا هاش برع نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ماصع

 يزاريشلا «يجيإلا ءنيدلا دضع هرافغلا دبع نب دمحأ نب نامحرلا دبع ءلضفلا وبأ وه :دضعلا

 (هال ه7 :ليقو هال ه5:ت) يعفاشلا

 :ليق و هالة ٠ :ت) يفنحلا يماريسلا ءالعلا .ب ريهشلا مامإلا خيشلا دمحم نب دمحأ نيدلا ءالع
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 (هالا ٠ :ت) يراخبلا دمحم نب دمحأ نب زيزعلا دبع نيدلا ءالع

 يفنحلا «يفكصحلا «يقشمدلا نامحرلا دبع نب لع نب دمحم نب ىلع نب دمحم نيدلا ءالع

 (ها ١ ماجت)

 :ت) يفنحلا يفكصحلا «يقشمدلا ؛نامحرلا دبع نب لع نب دمحم نب ىلع نب دمحم نيدلا ءالع

 (ه44١٠

 «يرصملا «يلاجلا «ينودوُسلا هللا دبع نب اغُيولطُق نب مساق نيدلا نيز لدعلا وبأ :مساق ةمالعلا

 .مساق ةمالعلاو «يفنحلا مساقب فرعُي ناك «(ه۸۷۹ :ت) يفنحلا

 باهولا دبع خيشلا ذاتسأو «-ىلاعت- هللاب نيفراعلا دحأ .((ه4"81 :ت) صاّوخلا يسلربلا يلع

 .هقيرطو همالك ىلع هتافلؤم يف هدايثعا رثكأ يذلا يوارعشلا
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 هتافو نس ىلع فقن ملو ؛يناتسهقلا نسحلا نب يلع ديمعلا ركب وبأ :يناتسهقلا نسحلا نب يلع

 (ه١1١ 14 :ت) يفنحلا يورهلا يراقلا يلع النمب فورعملا نيدلا رون ءدمحم ناطلس نب يلع

 01١١( 5:ت) يفنحلا ءيرصملا ءيروطلا هللا دبع نب يلع

 (ه١٠14 :وحن :ت) يديحوتلا نايح وبأ سابعلا نب دمحم نب يلع

 (ه5١41 :ت) يفنحلا يناجرجلا فيرشلا ديسلا ب فورعملا ؛يلع نب دمحم نب يلع

 يلو (ه ١١۱١۸ :ليقو ۰۱۱۸۲: ت)يفنحلا يقشمدلا لصألا ينايكرتلا نيدلا يلو نب ملاس دمحم نب يلع

 قشمدب ىوتفلا ةمامإ

 (ه١٠٠٠٠ :ت) يرصملا ميجت نبا ب فورعملا نيدلا جارس دمحم نب ميهاربإ نب رمع

 (هالالا":ت) يدنه ا يونزغلا نيدلا جارس ءقاحسإ نب رمع

 (ه/17 4 :ت) ةيادهلا ئراقب فورعملا نيدلا جارس ىلع نب رمع

 (ه457 :ليق و ه ۹٩١ :ت) يفوكلا مث «يناهيلا يعخنلا دوسألا نب سيق نب ديزي نب ميهاربإ نارمع

 (ه414 :ت) يلتاولا «يئابيشلا ءيسودلا نايبظ نب ناطح نب نارمع كامس وبأ :ناطح نب نارمع

 نب مشج ينب نم «يبلغتلا ءيماّطُقلا هدابع نب ورمع نب مييش نب ريمُع ديعس وبأ :مييش نب ريمُع

 (ه١11 :وحن :ت) ملسأف ءاّينارصن ناك ءركب

 :ت) يفنحلا ,يويألا نيدلا فرش هِبوُيأ نب ركب يبأ (لداعلا كلملا) دمحم نب (مظعملا كلملا) ىسيع

(a14 

 (ه٥۸۵ :ت) يفنحلا ينيعلا نيدلا ردب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب دومحم دمحم وبأ :ينيعلا

 (هده٠ه :ت) يعفاشلا ءيسوُُطلا ءيلازغلا مالسإلا ةجح ءدمحم نب دمحم نب دمحم ءدماح وبأ :يلازغلا

 (ه4417 :ت) يودزبلا مالسإلا رخف

 :ت) يفنحلا يناغرفلا يدنَجْرْوألا ناخ يضاقب فورعملا دومحم نب روصنم نب نسح نيدلا رخف
 ه7

 (ها/ 4 :ت) يعليزلا يلع نب نايثع نيدلا رخف

 يركببلا يميتلا بيطخلا نباب فورعملا «نيدلا رخف ءنسحلا نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ :رخفلا

 (ه٦٠٠ :ت) يعفاشلا يزارلا يناتسربطلا يشّرَقلا

 (ه١۷۸ :ت) يفنحلا «يولهدلا «يتبردنإلا ءيراصنألا ءالعلا نب ملاع نيدلا ديرف
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 (ه4*487 :ت) يمورلا يِرَّفلا وأ يرانفلا نيدلا سمش ءدمحم نب ةزمح نب دمحم :يرّتَملا

 ( ه415 :ت) يعفاشلا ؛يواضيبلا نيدلا رصان «يلع نب دمحم نب رمع نب هللا دبع ريخلا وبأ يضاقلا

 (ها45١ :ت) يفوكلا ,يّبِضلا ناسح نب ليفطلا نب ةمربش نب هللا دبع ةمربش وبأ يضاقلا

 يكيتسلا يراصنألا مالسإلا خيش «نيدلا نيز ءايركز نب دمحأ نب دمحم نب ايركز ىبحي وبأ يضاقلا
 (كلذ ريغ :ليقو ه 975 :ت) يعفاشلا ءيرصملا

 يرصملا يكينسلا يراصنألا مالسإلا خيش ءايركز نب دمحأ نب دمحم نب ايركز ىبحي وبأ يضاقلا
 (كلذ ريغ :ليقو ه977 :ت) يعفاشلا

 يضاق ب فورعملا «يعفاشلا هيقفلا «يذوُرَررملا دحآ نب دمحم نب نيسحلا يلع وبأ :نيسحلا يضاقلا

 (ه ٤1۲ :ت) نيسح

 (ه١47 دودح يف :ت) يفنحلا «يتارجكلا «يدنها نكج هيقفلا يضاقلا

 (ه8468 :ت) ورسخ النمب ريهشلا زومارف نب دمحم يضاقلا

 CaAAAo :ت) ورسخ - ىلوملا وأ النم وأ - ًالُمب ريهشلا ؛يلع نب زومارف نب دمحم يضاقلا

 (ه5815 :ت) يكلاملا ينارقلا نيدلا باهش ءنمحرلا دبع نب سيردإ نب دمحآ سابعلاوبأ :ينارقلا

 (ه١ :٤١ ت)يرصملا «يرفاعملا «ليثويح نب نمحرلا دبع نبا :ةرق

 :ت) يبطرقلا «يسلدنألا «يراصنألا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ :يبطرقلا

(A1۷۱ 

 (ةرجهلا لبق 71" وحن :ت) يدايإلا كلام نب يَِع نب ورمَع نب ةلعاس نب سق وه ةدِعاَس نب سُف

 (هال87 :ت) .يدادغبلا مث «ينامركلا ديعس نب ىلع نب فسوي نب دمحم نيدلا سمش :ينامركلا

 نب ةكرْذُم نب ةمْيّرُخ نب ةناتِك نب رضَت نب كلام نب رهف نب ِبِلاَغ نب يؤل نب بعك :ّيَوُل نب بْعَك
 (ةرجهلا لبق 17 :تأ) ناَنْذَع نب دَعَم نب راّرَي نب رضُم نب سايلإ

 يلاع يباحص رعاش «ينزاملا ىملس يبأ نب ريهز نب بعك برضملا وبأ وأ ةبقع وبأ :ريهز نب بعك
 (كلذ ريغ :ليقو « ه7 :ت) ةقبطلا

 (ه451 :تأ) مايحلا نباب فورعملا ءيردنكسلا «يساويسلا ؛دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لايك

 (ه14 :ت) حيرذ نب سيق ةبحاص «ةيبعكلا بابحلا تنب ىتبل

 (ه٠٠9 يلاوح :ت) يناديكلا لضافلاب فورعملا ءيفسّتلا هللا فطل



TY 

 «يناقللا نيدلا ناهرب «يلع نب نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ _ قاحسإ وبأ وأ_دادمإلا وبأ وبأ :يناقللا

 (١4١٠١0:ت) يكلاملا ءيرصملا

 ةعبرألا ةمئألا دحأ «ةرجهلا راد مامإ «يرّيْمَجلا يِحّبصألا كلام نب سنأ نب كلام هللا دبع وبأ :كلام

 .(ه ٠۷۹ :ت) ةنسلا لهآ دنع

 :ت) ٌيدزألا يالا -دّريملا وأ- دّربملاب فورعملا ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم «سابعلا وبأ :دربملا

CAA" 

 «يومحلا ءيبحملا ب فورعملا دمحم نب نيدلا بح هللا بح نب هللا لضف نب نيمآ دمحم :ّيبحملا

 (ه١١١١ :ت) يفنحلا «يقشمدلا

 فورعملا (ه١١۲١ :ت) يفنحلا «يقشمدلا ءينيسحلا دمحأ نب زيزعلا دبع نب رمع نب نيمأ دمحم

 (يماشلا نيدباع نباب
 (ه1٠7/ :ت) نومأملا مايأ دادغبب ءاضقلا يلو ؛يناسارخلا ءاجر يبأ نب دمحم وه ءاجر يبأ نب دمحم

 بتك هل ءفسوي يبأ ىلع مث ؛ةفينح يبأ ىلع ْذّمَلَت ؛ينابيشلا «هللا دبع وبآ «دقرف نب نسحلا نب دمحم

 (ه189 :تا) ةياورلا رهاظ

 (كلذ ريغ :ليقو ه74857 :ت) يِذاَباَرْيْسِإلا نيدلا يضر نسحلا نب دمحم

 (كلذ ريغ :ليقو فه"557 :ت) يوجملا هللا لضف «بويأ نب دمحم

 ينساحملا يدنفأ ب فرعيو (ه7/7٠1 :ت) يقشمدلا يِنِساَحْلا دمحأ نب نيدلا جات نب دمحم

 (ه1 148 دعب :ت) يفنحلا ءيرداقلا «يروّطلا يلع نب نيسح نب دمحم

 (ه۹۸٠٠ :ت) يفنحلا «يمورلا «يروكنألا ىلومل ا ءمالسإلا خيش «نيسح نب دمحم

 ATs) :ت)يراّتغلا ؛نيدلا سمش «ةزمح نب دمحم

 يجيفاكلا ب فورعملا يفنحلا يمورلا نيدلا يحم ؛هللا دبع وبأ ءهدوعسم نب دعس نب ناييلس نب دمحم

 (ه۸۷۳ :ليقو ه۸۷۹ :ت) وحنلا يف ةيفاكلاب هلاغتشا ةرثكل

 (ه8١٠1١ :ت) يشاترمتلا يزغلا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب حلاص نب دمحم

 (ه84١١ :ت) فنصملا ب ريهشلا يفنحلا ينامثعلا _ ءيوسوربلا وأ يوسربلا هللا دبع نب دمحم

 (ه١٠٠١ 4 :ت) يفنحلا ءيزغلا «يثاترمتلا «بيطخلا ميهاربإ نب بيطخلا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم
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 مكاحلاب فورعملا عيبا نب هللا دبع وبأ «مكحلا نب ميعُت نب هيودح نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم

 (ه 8+4 :ت) يعفاشلا ,يروباسينلا «ينامهّطلا ءيِّبَضلا

 يعفاشلا «هيقفلا «يقشمدلا «يبتكلاب فورعملا ءناولع نب بجر نب نيدلا دعس نب يلع نب دمحم

 :ت) بهذملا ٠١95اه(

 (888:ت) ورسخ الثم ب فورعملا يلع نب زومارف نب دمحم

 (هال49:ت) يكاكلاب فورعملا َيدْنَجملا ّيِراجْنُّسلا نيدلا ماوق دمحأ نب دمحم نب دمحم

 (ه4571/ :ت) يزازبلا يردركلا باهش نب دمحم نب دمحم

 «ينيقيرتلا ءيِرَدْرَكلا ّيزازبلا ب ريهشلا «نيدلا ظفاح ءفسوي نب باهش نب دمحم نب دمحم

 (ه4الا/ :ت) يمزراوخلا

 :ت) يفنحلا يرغْشاَكلا نيدلا ديدس ؛يلع نب دمحم نب دمحم ٠5/اه(

 :ت) يقشمدلا «يرزجلا فسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم ۸۸۳۳(

 (ه418 :ت) ةنحشلا نباب فورعملا يفنحلا يبلحلا يزاغ نب دومحم نب دمحم نب دمحم

 (هال 8“ :ت) يفنحلا «يتربابلا «يمورلا :نيدلا لمكأ «دومح نب دمحم نب دمحم

 .(ه985 :ت) يدايعلا دوعسلا وبأ ىلوملا .ىفطصم نب دمحم نب دمحم

 :ت) يزارلا يناتحتلا نيدلا بطق دمحم نب دمحم  ۷٠٠١(ه

 :ت) يرصبلا ءينَمَيْلا ءيرّيمجلا ناوشن نباب فورعملا ديعس نب اوشن نب دمحم 51١ه(

 يعقاشلا يحلاصلا يلع نب فسوي نب دمحم

 :ت) داقعلا ب فورعملا يكلاملا يرمعلا يملاسلا نسح نب يلع نب ركاش دمحم ؟١١١ه(

 داقعلا نبا ب فرعي دقو «يفنح هيقف «يملاسلا ءيرمعلا «ملاس نب يلع نب دعس نب يلع نب ركاش دمحم

 )م۲۲۲ :ت)

 (ه1175 :ت) يفتحلا يلعبلا يجاتلا ىبحي نب دمحم نب هللا ةبه دمحم

 (ه4157* :ت) يفنحلا ةنوامس يضاق نباب ريهشلا ؛نيدلا ردب زيزعلا دبع نب ليثارسإ نب دومحم

 (ه41/7" دودح يف :ت) يبوبحملا ةعيرشلا ردص نب دومحم

CAW! ت) يراخبلا يولؤللا ْيِحْنَشْفَألا وأ يجنسفإلا دؤاد نب دمحم نب دومحم: 



۹ 

 هداز خيش وأ -- هداز يخيشب فورعملا يفنحلا ءيوجوقلا ىفطصم نيدلا حلصم نب دمحم نيدلا يحم

 (0551 :ليقو هذه ١ :ت)

 (ه١1471 :ت) يقوزرملا ء,نسحلا نب دمحم نب دمحأ ؛يلع وبأ :يقوزرملا

 (هال١4:ليقو هال47 :ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس هللا دبع نب رمع نب دوعسم

 )م۹۱ :ت) يريشقلا جاّجحلا نب ملسم

 ب فرعيو (ه17١ :ت) نيرّمعملا نم ئبنتم :ةماّثوبأ «يلئاولا «بيبح نب ريبك نب ةمايُث نب ةمليسم

 هبقلب رهتشا هنكلو ؛بيبح نبا نوراه همسا ناك باذكلا ةمليسم

 «لصألا يكبلعبلا «يتاعاسلا نباب فورعملا ,-بلغت :وأ- بلعث نب ىلع نب دمحأ نيدلا رفظم

 (ه194 :ت)أشنملا يدادغبلا

 فورعملا (ه94 5 :ليقو ه١411 دعب :ت) يفنحلا «يورحلا ؛يهارفلا هللا دبع نب دمحم نيدلا نيعم

 :ت) ينابيشلا ينارسيقلا نباب فورعملا ءيسدقملا دمحأ نب يلع نب رهاط نب دمحم لضفلا وبأ :يمدقملا

 (همودال

 ءيِراَدْقْدْْبلا «يكرتلا حتفلا وبأ هللا دبع نب سرّبْنَب نيدلا نكر ريبكلا ناطلسلاو رهاظلا كلملا

 (ه 1۷١ :ت) ماشلاو رصم بحاص ءيحلاصلا

 فسوي نيدلا حالص رصانلا نبا يزاغ رهاظلا نبا (زيزعلا) دمحم نب (رصانلا) فسوي :رصانلا كلملا

 (ه۹٥٠ :ت) ةيمأ ينب كولم رخآ :بويأ نب

 (ه١٠٠٠ :ت) يرصملا يّرغلا يراذلا يميمتلا رداقلا دبع نب نيدلا ّيقت ىلوملا

 (ه8948 :ت) يماجلا نيدلا روت ءدمحأ نب نمحرلا دبع ىلوملا

 يذ عم رابخأ اف :تاليمجلا نم ؛ةرعاش (ه٠6١ وحن :ت) ةيرقنم لا مصاع نب سيق نب ةبلط تنب ةيم

 رعاشلا ةمرلا

 .(عساتلا نرقلا طساوأ يف) يورهلا ينيسحلا نيدلا لامج نب هاش كريم دمحم نيدلا ميسن ديسلا :كريم

 لبق ؛18 وحن :ت) يرمقملا ءينافطغلا «ينايبّذلا ءبابض نب ةيواعم نب دايز «ةمامأ وبأ :ينابيذلا ةغبانلا

 (ةرجمل ا

 (كلذ ريغ :ليقو ه 1۸٩ :ت) يواضيبلا رمع نب هللا دبع نيدلا رصات



¥: 

 (ه ٠٠١ :ت) يوحنلا يزرطملا ديسلا دبع نب رصان

 (0570:ت) يعفاشلا «ينيوزقلا رافغلا دبع نب ميركلا دبع نب رافغلا دبع نيدلا مجن

 (ه ٩۷١ :ت) ناريبد :هل لاقيو ؛ينيوزقلا «يبتاكلا يلع نب رمع نب يلع نيدلا مجن

 نيدلا مجن «يرصملا مث ءيردنكسلا ؛يطيغلا يلع نب دمحأ نب دمحم بهاوملا وبأ :يطيغلا مجنلا

 (كلذ ريغ :ليقو 0384 :ت) يعفاشلا

 ه1 95 ةئس ىفوتملا «راّيس نب رصن

 فهالالا“ :ت) يفنحلا ؛يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا ءميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نب رصن

 (كلذ ريغ :ليقو
 (ه ۲۹۸ :ت) يناج زوج ا نایلس يآ ىلع هقفت «يفتحلا «يخلبلا ىبحي نب --رصن :ليقو- ريصن

 دحأ «ققحملا دهتجملا «هيقفلا ءةيفتحلا مامإ (ه ٠١١ :ت) يفوكلا يميتلا «يطوز نب تباث نب نامعنلا

 .ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا

 (ها١ 4 وحن :ت) يلِكُعلا شيقأ نب بلوت نب رمنلا :بلوت نب رمنلا
 (ه14١١١ :ت) يفنحلا يراقلا يِوْرَملا الملا .دمحم ناطلس نب يلع نيدلا رون

 +9٠ دعب :ت) ينونتبلا نباب ريهشلا يفنحلا ٍلذاشلا نيدلا ماسح نب يلع نب رمع نب يلع نيدلا رون

 )ھه

 :ت) يسدقملا متاغ نباب فورعملاءيفنحلا يسدقملا دمع نب ليلخ نب دمحم نب يلع نيدلا رون

 (ه4٠٠

 (ةرجهلا لبق 1؟1/ وحن :ت) شيرق نم «ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب مشاه
 .(ه1١؟74 :ت) يفتحلا يلعبلا يجاتلا «ىبحي نب دمحم نب هللا ةبه دمحم :وأ هللا ةبه

 (ه١١1 :ليقو مه ۲۲۱ :ت) يزارلا _ هللا دبع :وأ _ هللا ديبع نب ماشه

 (ه177 :ت) يومحلا «يمورلا نيدلا باهش هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ :يومحلا توقاي

 (ه8١١٠١ :ت) يعيشلا يداباهّشلا يدزيلا نيسح نب هللا دبع :يدزيلا

 - حوت نب ماَس نب دّسْخَْرَأ نب ْخِلاَش نب رياَع نب --مالسلا هيلع- دوه نب ناَطُحَق نب برعي :ُبْرْعَ

 (؟١٠) ةئس يتئم شاع :-مالسلا هيلع

 La 1 :ت) يوسوُربلا يلع دّيس نب بوقعي



۷١ 

 (ه 578 :ت) يفئحلا يناتسجسلا دمحأ نب ديعس يبأ نب فسوي وأ دمحأ ديعس يبأ نب ففسوي

 دعب :ت) یناتسچسلا دمحآ نبا دیعس يبآ نبا وآ دمحآ نب فسوی ٦۳۸ ۸(

 :ليقو ه5٠4 :ت) يفنحلا هداز يخأ وأ يبلج يخأب فورعملا يمورلا «يتاقوتلا دينج نب فسوي

 (ه

 ةكم ليزت «يفنحلا ءظعاولا ؛يمورلا يسامألا نيدلا نانس ب فورعملا سايلإ نب هللا دبع نب فسوي



 فش

 ةمجرتملا بتكلا سرهف

 .ميجن نبا رمعل "لئاسولا عفنأ راصتخا يف لئاّسلا ةباجإ"

 "يتوناحلا ىواتف”ب ٌفَرعُيو "نيرخأتملا ىوتفب نيلئاسلا ةباجإ"

 .يلازغلا مامإلا مالسإلا ةجحل "نيدلا مولع ءايحإ"

 .يرميصلل"هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ"
 ."ينامرقلا"ب فورعملا فسوي نب دمحأل" لوألا راثآو لودلا رابخأ"

 .يجيإلا نيدلا دضع دمحأ نب نامحرلا دبع لضفلا يبأل "ثحبلا بادآ"

 نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل "ةيفوصلا بادآ"

 .اشاب لايك نبال "حاضيإلا" هحرشو «عورفلا يف "ةياقولا حالصإ"

 (ه4/7 :ت) يودزبلا مالسإلا رخفل "يودزبلا لوصأ"

 .يئاترمتلل "ريقفلا داز" حرش ريقحلا ةناعإ"

 .يفكصحلا نيدلا ءالعل "رانملا لوصأ ىلع راونألا ةضاقإ"

 .يفسنلا نيدلا ظفاحل هقفلا لوصأ يف "را ونألا رانم"حرش"را ونألا ةضافإ"

 .يعفاشلا نيدلا مجنن بهاوملا يبأل (جارعملا باتك)"جارعملا و ءارسإلا ىلع مالكلاب جاهتبالا"

 .يسليانلل"ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد حرش ماكحإلا"

 .يدمآلا نيدلا فيسل "ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا"

 .يسلبارطلا ىسوم نب ميهاربإ نيدلا ناهربل "فاقوألا ماكحأ يف فاعسإلا"

 .يرصملا ميجن نبال «"عورفلا يف رئاظنلاو هابشألا"

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل ."طوسبملا"ب ىّمسيو ؛"لصألا"

 .يشاترمتلل "لوصألا دعاوق ىلإ لوصألا"

 .يطويسلل("ىواتفلل يواحلا" نمض) ”مالسلا هيلع ىسيع مكحب مالعإلا"



A 

 .يمتيملا رجح نبال ("رفكلا ظافلأ يف عماجلا" نم يناثلا باتكلا) "مالسإلا عطاوقب مالعإلا"

 .فسوي يبأ مامإلل هقفلا يف "يلامألا"

 .يزوجلا نبا طبسل "راصمألا ةمئأ مامإل راصتنالا"

 يتربابلل " راونألا رانم" حرش راونألا" .

 يرصملا ميجن نبال "قثارلا رحبلا"

 .ينيروبلا نيدلا ردب دمحم نب نسحل "ضرافلا نبا ناويد حرش يف ضئافلا رحبلا"

 .يفنحلا يقارعلا نيدلا رخف ءروصنم بأ نب عيدبل ”ءاهقفلا ةينم"ب موسوملا "طيحملا رحبلا"

 .يسلبارطلا ىسوم نب ميهاربإ نيدلا ناهربل"نامعنلا بهذم يف نمحرلا بهاوم حرش ناهربلا"

 "يزازبلا" ب ريهشلا «نيدلا ظفاح باهش نب دمحم نب دمحمل "ةيزازبلا"
 .يقارعلا نبا" ب فرعي و ميحرلا دبع نب دمحأ ةعرز يبأل"ةيضرملا ةجهبلا"

 .يدرولا نبال ”يواحلا ةجبب" ب ةقورعملا "ةيدرولا ةجهبلا"

 يقارعلا نيدلا نيز لضفلا يبأل "ثيدحلا مولع يف ةركذتلاو ةرصبتلا" .

 نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل "ريكذتلا ملع يف ريبحتلا"

 ماما نبا لاك ةمالعلل «هقفلا لوصأ ين "ريرحتلا" .

 .يلعبلا هللا ةبه "رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا"

 .اغُبولطف نب مساق ةمالعلل "يرودقلا رصتخ ىلع حيجرتلاو حيحصتلا"

 .يناجرحلا فيرشلا دّيسلل "تافيرعتلا"

 .نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل "ريسفتلا ملع يف ريسيتلا"ب ىّمسملا "ريبكلا ريسفتلا"

 يفنحلا يناجنكلا نسح نب ليربجل ”ةمدقتلا"

 يوونلل "ريذنلاو ريشبلا نئس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا"

 يتربابلل " لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك" حرش ريرقتلا"

 يبلحلا جاح ريمأ نبال ريبحتلاو ريرقتلا" .

 ينازاتفتلا هللا دبع نب رمع نب دوعسم نيدلا دعسل "حيولتلا"

 يدنهلا يونزغلا نيدلا جارس دمحأ نب قاحسإ نب رمع صفح يبأل "ةيادهلا حرش يف حيشوتل 1



V4 

 .يوبحملا دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردصل "حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا"

 - "هللا لوسر ىلإ لدعلا نع لدعلا لقنب رصتخملا حيحصلا دئسملا"ب ىمسملا "حيحصلا عماجلا "

 جاجتحلا نب ملسم ظفاحلا مامإلل «-ملسو هيلع هللا لص

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلل "ريغصلا عماجلا"

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلل ةيفنحلا عورف يف "ريبكلا عماجلا"

 .يبطرقلل "ناقرفلا يآو ةنسلا نم نَّمضَت امل نّيبملاو نآرقلا ماكحأل عماجلا"

 .يشرقلا دمحم نب رداقلادبع دمحم يبأل "ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا"

 نيسح النم"ب فورعملا يمورلا ردنكسإ نب نيسحل "راصبألا ريونت حرش رينملا رهوجلا"

 .يداّبعلا ءيِدْييّزلا داّدحلا نيدلا يضر يلع نب ركب يبأل"ةرّنلا ةرهوجلا"

 .ينيوزقلا ميركلا دبع نب رافغلا دبع نيدلا مجنل يعقاشلا هقفلا يف "ريغصلا ىواحلا"

 .ينيوزقلا ميركلا دبع نب رافغلا دبع نيدلا مجنل "ريغصلا ىواحلا"

 .يونزغلا دومح نب دمحأ نيدلا لاج يضاقلل" يسدقلا ىواحلا"

 .يسدقملا ءيسلبانلا ميهاربإ نب رصن حتفلا يبأل "ةجَحَلا كرات ىلع ةجخ ا"

 .يمتيطلا رجح نبال "نامعنلا ةفينح يبأ ةمجرت يف ناسحلا تاريخلا"

 (ه405 :ت) يبلحلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإل "رحبألا ىقتلم" حرش" ىَقَتْلا ٌرذلا"

 لئاضف نم ديمعلا خيشلا ىلإ يقهيبلا ركب يبأ ظفاحلا اهبتك ٌةلاسر يهو "ةيرعشألا ةلاسرلا"

 .يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا

 .ّيِريَقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل فٌّوصتلا ين "ةّيريشقلا ةلاسرلا"

 يعفاشلا مامإلل هقفلا لوصأ يف "ةلاسرلا"

 .دمحأ هنبا اهعمج ؛ميجن نبال ةيفنحلا لئاسملا يف "ةّينيزلا لئاسرلا"

 نبا"ب ريهشلا رمع نب يلع نيدلا رون خيشلل "يفنحلا دمحم ديسلا بقانم يف يفّصلا ٌّرّسلا"

 .”ينونتبلا

 .يِِييزلا داّدحلا نيدلا يضر يلع نب ركب يبأل "جاتحم بلاط لكل حضوملا جاهولا جارسلا"

 .يزوجلا نبال "بيطخلا ىلع درلا يف بيصملا مهسلا"



Yo 

 .يبويألا نيدلا فرش دمحم ني ىسيع مئانغلا يبأل "بيطخلا ىلع درلا يف بيصملا مهسلا"

 .ّينيوْرَقلا يعفاّرلا دمحم نب ميركلا دبعل "زيزعلا حتف" ىمسملا "ريبكلا حرشلا"
 .هداز ىربكشاطل "ةينايثعلا ةلودلا ءاملع يف ةينايعنلا قتاقشلا"

 .ينيوزقلا :يبتاكلا يلع نب رمع نب يلع نيدلا مجنل قطنملا يف "ةيسمشلا"

 .ّيكرتلا «يارافلا .دامح نب ليعامسإ رصن يبأل "ةغللا يف حاحصلا"

 .يتربابلل "ةيفلألا ةردلاب ةيلملا ةفدصلا"

 .يواخشسلل"عساتلا نرقلا نايعأ يف عماللا ءوضلا"

 .يكملا يشَرَقلا "ءايضلا نبال"يونزغلا ةمدقم حرش يف يونعملا ءايضلا"

 .يّزغلا يراّدلا يميمتلا رداقلا دبع نب نيدلا ّيقت ىلوملل "ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا"

 ينارعشلا باهولا دبعل (ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا راونألا حقاول)"ىرغصلا تاقبطلا"

 ينارعّشلا باهولا دبعل (رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول)"ىربكلا تاقبطلا"

 .يلالبنرشلل"ديلقتلا زاوج يف فالذملا نم حجارلا نايبل ديرفلا دقعلا"

 .يتربابلا نيدلا لمكأل "ةيادهلا حرش ةيانعلا"

 .يمڙراوځ ا يررلا هلا راج "ثيدحلا بيرغ يف قئافلا"

 .يولهدلا ؛يتبردنإلا ءيراصنألا ءالعلا نب ملاع نيدلا ديرف مامإلل "ةيناخراتاتلا ىواتفلا"

 ."يمتيهلا رجح نبال "ةّيثيدحلا ىواتفلا"

 ."ناخخ يضاق "ب فورعملا روصنم نب نسح نيدلا رخفل (ناخ يضاق ىواتف) "ةيناخلا ىواتفلا"

 .يلمرلا نيدلا ريخ "ةيربلا عفنل ةيريخلا ىواتفلا"

 .يرصملا ميجن نبال (ميجن نبا ىواتف) ةيفنحلا هقف يف "ةينيزلا ىواتفلا"

 .يناغرفلا «يميتلا نيدلا جارس نايثع نب يلع دمحم يبأل "ةيجارسلا ىواتفلا"

 ."ديهشلا ردصلا "ب فورعملا زيزعلا دبع نب رمع دمحم يبأل "ىرغصلا ىواتفلا"

 .يوجملا هللا لضف «بويأ نب دمحمل "ةيئاهبلا قيرط يف ةيفوصلا ىواتفلا"

 ."يمتيهلا رجح نبال"ةّيهقفلا ىربكلا ىواتفلا"

 .يشاترمتلل ىواتفلا



۷٦ 

 .يكبتسلا دمحم نب ايركز ىبحي يبأ يضاقلل "ةيناسنإلا تاوذلا حاورأ عفت يف ةيهإلا تاحوتفلا”

 "يمليدلل" "باهشلا باتك ىلع جّرخملا باطخلا روثأمب سودرفلا"

 .يرداقلا ءيروطلا يلع نب نيسح نب دمحمل "ةيرصملا ثداوحلا يف ةيروطلا هكاوفلا"

 .يماجلا نيدلا رون .دمحأ نب نمحرلا دبع ىلوممل "يماجلا حرش" ب فورعملا "ةيئايضلا دئاوفلا"

 .يشاترمتلل "دئاقعلا يف ةيمأللا ةديصقلا حرش يف ةّيضرملا دئاوفلا"

 .يلمرلل "مألا نم فرشلا ةلئسم يف منغلاو زوفلا"

 هللا دبع نب هللا دبع نب دمحمل "وحنلا يف ةصالخلا":ةاّسملا "فيرصتلاو وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ"

 .يئاطلا نيدلا لامج .كلام نب

 .يطعملا دبع نب ىسحي ءنيدلا نيز نيسحلا يبأل "طعم نبا ةيفلأ"

 .يدابازوريفلل طيحملا سوماقلا"

 .يشوألا نيدلا جارس مامإلل "دبعلا لوقي ةديصق"ب ةفورعملا يهو ؛"ةيمأللا :ةديصقلا"

 .هداز يريبل "رفز مامإلا لوقب هب ىتفي اميف رهزلا لوقلا"

 .يرابنألا ءراشب نب دمحم نب مساقلا نب دمحم ركب وبأ "وحنلا يف يناكلا"

 (هالال 4 :ت) يزورملا ءيخملبلا دمحأ نب دمحم نب دمحم لضفلا يبأ دهيشلا مكاحلل "يفاكلا"

 .بجاحلا نبال "وحلا يف ةيفاكلا"

 .يرشخزلا هللا راح "ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا"

 .ينالركلا يمزراوخلا نيدلا سمش نب نيدلا لالحل "ةيادغا حرش ةيافكلا"

 .يّزغلا نيدلا مجنن مراكملا يأل"ةرشاعلا ةئملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا"

 .يفسنلا هللا فطلل "ةيتاديكلا"

 .يطويسلل "ةعوضوملا ثداحألا ين ةعونصملا يلآللا"

 يسخرسلا ةمئألا سمشل «"يسخرسلا طوسبم" وأ "طوسبملا" .

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل ؛”لصألا "ب ىّمسملا وهو «ةيفنحلا عورف يف "طوسبملا"

 ."هدازرهاوخ "ب فورعملا ءيراخبلا نيسحلا نب دمحم ركب يبأل"طوسبملا"

 .دايز نب نسحلل "درجملا"



 الا

 ."يبحملا" ب فورعملا نيدلا يقت نب دمحم لضفلا يبأل "ةيبحملا"

 .يسخرسلا مالسإلا ناهرب نيدلا يضرل "يوضرلا طيحملا"

 .يرصملا مساقلا نب نمحرلا دبع هللا دبع يبأل "ةنودملا"

 مايها نبال "ةرخآلا يف ةيجدنملا دئاقعلا يف ةرياسملا"

 .ينيعلا نيدلا ردبل "عمجتسملا"

 يفسنلا نيدلا ظفاح تاكريلا يبأل "عفانلا هقفلا" حرش "ىفصتسملا"

 "همايأو هنئسو - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر رومأ نم رصتخملا حيحصلا عماجلا دنسملا"

 (ه1 65 :ت) يراخبلا ليعامسإ نب دمحمل

 يومحلا توقايل "اعقص قرتفملاو اًعضو كرتشملا"

 .يراقلا يلع النمل "يدهملا (ةقيقح) بهذم يف يدرولا برشملا"

 .ٌيوحنلا ْنََروُزلا ءنيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع يبأل "رداصملا"

 .يبوَمَحلا مث ءيسوُيَلا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل "ريبكلا حرشلا بيرغ يف ريدملا حابصملا"
 .يناجرجلا فيرشلا ديسلل "حابصملا"

 .يفسنلا نيدلا ظفاح تاكربلا يبأل " ةموظنملا" حرش "ىفصملا"

 .يّزغلا نيدلا ردب دمحم نب دمحم تاكربلا يبأل"ةيمورلا لزانملا يف ةيردبلا علاطملا"

 . يناريطلل "ريبكلا مجعملا"

 .يزّرطملا ءيمزراوخلا نيدلا ناهريل"برغملا بيترت يف برغملا"
 .يقارعلا ظفاحلل "رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا لمح نع ينغملا"

 .يناديزلا ءنيدلا رهظم «نسحلا نب دومح نب نيس" حيباصملا حرش حيتافملا"

 .يناهفصألا بغارلل "نآرقلا بئارغ يف تادرفملا"

 .يقشمدلا ءيرزحلا فسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحمل "ةيرزجلا ةمدقملا"

 .يفنحلا يونزغلا ديعس نب دومحم نب دمحم نب دمحأل ةيفنحلا عورف يف "ةّيونزغلا ةمدقملا"

 .يدنقرمسلا «ينيسحلا فسوي نب دمحم «نيدلا رصان مساقلا يبأل ةيفنحلا ىواتفلا يف "طقتلملا"

 .يثكيسخألا رمع دمحم نب دمحم نيدلا ماسح "بهذملا لوصأ يف بختتنملا"



E۸ 

 .ديهشلا مكاحلل ةيفنحلا عورف يف "ىقتتملا"

 .نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل "ىهنلا يلوأ تكن يف ىهتنملا"

 .يراقلا يلع الملل "ةيركفلا حنملا"

 .يقشمدلا «يئراحلا نابهو نبال" ةينابهولا ةموظنملا"

 .يوونلل "جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا"
 .زاوملا دايز نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع يبأل "ةيزاؤملا"

 .يعفاشلا يرصملا ينألطسقلل "ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا"

 .ينارسيقلا نبال" فلتخملاو فلتؤملا"

 .يزوجلا نبال "تاعوفرملا ثيداحألا نم تاعوضوملا"

 .سنأ نب كلام هللا دبع يبأ مامإلل "ثيدحلا يف أطوملا"

 .يفنحلا يلع نبدمحأ نب باهولادبع دمحم يبأل "ةعبرألا بهاذملا يف ىربكلا نازيملا"

 .يبوبحملا ءرغصألا يناثلا ةعيرشلا ردص .دوعسم نب هللا ديبعل (ةياقولا رصتخم) "ةياقنلا"

 .يكلاملا بجاحلا نبال "دودرلاو دوقنلا"

 .ٰيرزجلا ريئألا نبال "رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا"

 ."يرصملا ميهاربإ نب رمعل "قئافلا رهنلا"

 .ينانيغرملل "ةيادبلا حرش يف ةيادهلا"

 .يفسنلا نيدلا ظفاح تاكربلا يبأ مامإلل "عورفلا يف يناولا"

 .يفنحلا ءيربطلا :يفطانلا -ورمع - رمع نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل "تاعقاولا"

 .يراخبلا ؛"ديهشلا ردصلا".ب ريهشلا ةزام نب ال"ةيماسحلا تاعقاولا"ب ىّمستو "تاعقاولا"

 .يلاّرغلا دمحم نب دمحم مالسإلا ةجسحل يعفاشلا هقفلا يف ”زيجولا"

 .يراصنألا ماشه نبال "كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ"

 .ينانيغرملل يدتبملا ةيادب"

 .يدرولا نبال (ةّيدرولا ةجهبلا) "يواحلا ةجهب"

 .يدادغبلا بيطخللل "دادغب خيرات"



۹ 

 يطويسلا نيدلا لالحل "ةفينح يآ مامإلا بقانم يف ةفيحصلا ضييبت"

 .يعليزلل "قئاقدلا نم زنتكا ام هيف امل قئاقحلا نييبت"

 .يمورلا يسامألا "نيدلا نانس" ب فورعملا سايلإ نب هللا دبع نب فسويل ”مراحملا نييبت"

 .يسوطلا نيدلا ريصن دمحم نب دمحم رفعج يبأل "مالكلا ديرجت"ب فورعملا "دئاقعلا ديرجت"

 .يتربابلل "راربألا ةفحت"

 .يراّذملا ءيبلحلا ىفطصم نب ميهاربإل "راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا ىلع رايخألا ةفحت"
 .يبلحلا يفطصم نب ميهاربإل "يبلحلا ةيشاح" ب فورعملا "راتخملا ردلا ىلع رايخألا ةفحت"

 يشاترمتلل"نارقألا ةفمت"

 .يمتيطلا رجح نبال "جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت"

 .يطويسلل "يوارلا بيردت"

 .يناّيا يئاّطلا كلام نبال "دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست"

 .يئاطلا كلام نبال "دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست"

 .يرصملا ميجن نبا نيزل "رانملا لوصأ ىلع راونألا قيلعت"
 .يشرقلا يموزخملا ينيمامدلا نبال "دئارفلا قيلعت"

 .هداز يخأل "حاتفملا حورش ىلع تاقيلعت"

 .يفنحلا يجونرزلا -مالسإلا ناهرب وأ - نيدلا ناهربل "ملعتملا ميلعت"

 ."اشاب لامك نبا ريسفت"

 .يدايعلا ىفطصم نب دمحم نب دمحم دوعسلا يبأل "دوعسلا يبأ ريسفت"

 .يعفاشلا يواضيبلل "يواضيبلا ريسفت"

 .يواضيبلا رمع نب هللا دبع نيدلا رصانل "يواضيبلا ريسفت"

 .ينيوزقلا نيدلا لالج ءنمحرلا دبع نب دمحم يلاعملا يبأل "نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلت"

 .يبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردصل "لوصألا حيقنت"

 .يئاترمتلل "راحبلا عماجو راصبألا ريونت"

 .يداحملا دبع نب فسوي دربملا نبال "ةفينح يبأ بقانم يف ةفيحصلا ريونت"



EA: 

 .يعفاشلا يورحلا رهزألا نب دمحأ نب دمحم روصنم يبأل "ةغللا بيذهت"

 .يناَتسُهَقلل "نيرحبلا يشاوحو زومرلا عماج"
 .يفنحلا ةنوارس يضاق نبال"نيلوصفلا عماج"

 .يوَتردَألا يلع نبا (نيدلا ماسح) نسح نب دمحم ديسلل :"ةغللا عماج"

 .يناتسهقلل "يناديكلا هقف حرش يف ينابملا عماج"

 .يروداكلا يفوّصلا فسوي نب رمع نب فسوي نيدلا سمشل"تالكشملاو تارمضملا عماج"

 .يبطرقلل "هلمحو هتياور ين يغبتي امو هلضفو ملعلا نايب عماج"

 .يمزراوخلل" ةفينح يبأ مظعألا مامإلا ديناسم عماج"

 .يكبسلا نيدلا جاتل هقفلا لوصأ يف "عماوجلا عمج"

 .يداّبعلا نيدلا باهش مساق نب دمحأل "جاتحملا ةفحت ىلع مساق نبا ةيشاح"

 .يناجرجلا فيرشلا ديسلل "فاشكلا ىلع ديسلا ةيشاح"

 .يناجرحلا فيرشلا ديسلل"ةيسمشلا حرش" ىلع "ديسلا ةيشاح"

 .يسّلماربَّشلا نيدلا رون «يلع نب يلع ءايضلا يبأل "ةيِندّللا بهاوملا ىلع ٍيسئمارَّشلا ةيشاح"

 .يواطحطلا ليعاسإ نب دمحم نب دمحأل "راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح."

 .يِراَنَملا يبلج نسح المب فورعملا هاش دمحم نب نسحل "حيولتلا ىلع يبلج ةيشاح"

 .يرانفلا يبلج المب فورعملا هاش دمحم نب نسحل "لوطملا ىلع يبلج نسح ةيشاح"

 (.هداز يمزعل "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد ىلع ةيشاح"

 .يراخبلا يولؤللا ْيِجْنَسْهَألا وأ يجئِسفإلا دؤاد نب دمحم نب دومحمل "ةموظنملا قئاقح"

 .يبلحلا جاح ريمأ نبال "يِدّتْهلا ٌةيخبو ٌلَجملا ٌةبَلَح"

 .يناهبصألا ميعن يبأل ثيدحلا يف "ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح"

 .نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل "حالصلا قيرط ىلإ ليلدلاو حاورألا ةايح"

 .يفنحلا «يتارجكلا «يدنهلا نكج هيقفلا يضاقلل "تاياورلا ةنازخ"

 ."يناَقئَمَّسلا" ب فورعملا ,يفنحلا ؛يروباسينلا نيسح نب دمحم نب نيسحل "نيتفملا ةنازخ"
 .يفكصحلل راصبألا ريونت حرش يف ”راكفألا عئادبو رارسألا نئازخ"



۸۱ 

 .يفنحلا «يراخبلا نيسحلا نب ديشرلا دبع نب دمحأ نب رهاط نيدلا راختقإل "ىواتفلا ةصالخ"

 يريرحلا نايثع نب دمحم نب يلع نب مساقلا دمحم يبأل"ٌصاوخلا ماهوأ يف صاّرغلا ةّرد"

 .وٌوْش الثملل "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد"

 .اشاب لايك نبال "قئاقحلا قئاقد"

 يراخبلا ؛ينانيغرلملا ةزام نبا نيدلا ناهربل (ةيناهربلا ةريخذلا) "ىواتفلا ةريخذ"

 .يفنحلا ءيرصملا :يروطلا هللا دبع نب يلعل "رئاظنلاو هابشألا حرش رظانلا ةريخذ"

 .اشاب لايك نبال "هابشألا ةهاع عفد يف حاورألا ةحار"

 يشاترمتلل "سئانكلا ماكحأ يف سئافنلا ةلاسر"

 يشاثرمتلل "ضافرألاو زوردلا ماكحأ يف ةلاسر"

 .يشاترمتلل "زيوجتلا يف ةلاسر"

 يشاترمتلل "فوصتلا يف ةلاسر"

 اشاب لامك نبال "بيرعتلا يف ةلاسر"

 .اشاب لاك نبال "ردقلاو ءاضقلا يف ةلاسر"

 يئاترمتلل "تقلطأ اذإ ةهاركلا يف ةلاسر"

 يثاترمتلل "ةيهاركلا يف ةلاسر"

 يئاترمتلل "ةعرازملا يف ةلاسر"

 يشاترمتلل "نيفخلا ىلع حسملا يف ةلاسر"

 يشاترمتلل "دوقنلا ريغت ةلئسأ ريرحت يف دوهجملا لذب"ب ةاّرسملا "دوقنلا يف ةلاسر"

 يشاترمتلل "حاكنلا يف ةلاسر"

 يئاترمتلل "ةفرعب فوقولا يف ةلاسر"

 يشاترمتلل "مامإلا فلخ ةءارقلا ماكحأ نايب يف ةلاسر"

 يثاترمتلل "ةبطخلا يف ةبانتسالا زاوج نايب يف ةلاسر"

 اشاب لامك نبال ”سيللاو سيألا ىنعم قيقحت يف ةلاسر"

 اشاب لايك نبال "رمخلا دح يف ةلاسر"



2١ 

 .يثاترمتلل "ماهحلا لوخد يف ةلاسر"

 يئثاترمتلل "لوصألاو عورفلا نم هيلع تدرو تالكشم حرش يف ةلاسر"

 اشاب لايك نبال "نيدهتجملا تاقبط يف ةلاسر"

 يثاترمتلل "ءايبنألا ةمصع يف ةلاسر"

 ينيعلا نيدلا ردبل "قئاقحلا زمر" .

 .ينيعلا نيدلا ردبل "قئاقحلا زمر"

 .يجافخلا نيدلا باهش ءدمحم نب دمحأ سابعلا يبأل "ايندلا ةايحلا ةرهزو اًبلألا ةناحير"

 مايهلا نبا لايكلل "تادابعلا يف ريقفلا داز"

 .يحلاصلا يماشلل "دابعلا ري ةريس يف داشرلاو ىدهلا لبس"

 يثاترمتلل "ماكحلاو ةاضقلاب ةقلعتملا ماكحألا ىلع ماكحلا ةفعس"

 .ٌينطُقراّدلل "ينطق رادلا نئس"

 .يناجرجلا فيرشلا ديسلل "ثحبلا بادآ حرش"

 .يناجرجلا فيرشلا ديسلل "ثحبلا بادآ حرش"

 .ينومشألا نيدلا رون دمحم نب يلع نسحلا يبأل "كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش"

 .يقارعلل "ةركذتلاو ةرصبتلا حرش"

 "يودزبلا مالسإلا رخفل "ريغصلا عماجلا حرش"

 .يناغرفلا ءيدنجزوألا نيدلارخف روصنم نب نسحلل”ريغصلا عماجلا حرش"

 .يِذاَباَرْيْسِإلا نيدلا يضر نسحلا نب دمحمل "ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش"

 ركب يبأ نب نمؤملا دبعل "حيباصملا حرشب عيبانيلا" ب يمسملا "ةنسلا حيباصم يلع ينارفعزلا حرش"

 .ينارفعزلا دمحم نب

 .يسخرسلا ةمئألا سمشل "ريبكلا ريسلا حرش"

 .يوره لا ينيسحلا نيدلا لاج نب هاش كريم دمحم ديسلل "ةيوبنلا لئامشلا حرش"

 .يناتحتلا نيدلا بطق «دمحم نب دمحمل "ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت"ب ىمسملا "ةيسمشلا حرش"

 .يناقرزلل "ةّيندللا بهاوملا ىلع يناقرزلا ةمالعلا حرش"



AY 

 .يناجرجلا نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع خيشلل "ةئملا لماوعلا"و وحنلا يف "لماوعلا حرش"

 .نيكسم النمل "زنكلا حرش"

 .يفنحلا «يراخبلا «يئاولحلا ةمئألا سمشل"طوسبملا حرش"

 يسلبانلا ينغلا دبعل "ةيبحملا حرش"

 .يناتحتلا بطقلل "راونألا علاطم حرش يف رارسألا عماول" ب موسوملا علاطملا حرش"

 .يناثلا ةعيرشلا ردص ءدوعسم ني هللا ديبعل "ةياقولا حرش"

 .يقوزرملا .نسحلا نب دمحم نب دمحأ يلع يبأل "ةسامحلا ناويد حرش"

 يلع ديس نب بوقعيل "نانجلا حيباصمو نانجلا حيتافم"ب ىّمسملا "مالسإلا ةعرش حرش"

 .يوسوُبلا

 .يماشلا نيدباع نبال "يتفملا مسو دوقع حرش"

 .يسخرسلا ةمئألا سمشل "ريبكلا ريسلا باتك حرش"

 يباجيبسإلا دمحم وأ يلعل "يواحطلا رصتغ حرش"
 .ينيمامدلا نيدلا ردبل "بيرغلا ةفحت" ب ىمسملا "بيبللا ينغم حرش"

 .يفنحلا كلم نبال"راونألا رانم حرش"

 .يبلحلا ةنحشلا نبال "نابهو نبا ةموظنم حرش"

 .يفنحلا ةداز مامإ"ب فورعملا ركب يبأ نب دمحم مالسإلا نكرل "مالسإلا ةعرش"

 يقهيبلل "ناهيإلا بعش" .

 .يذمرتلا ىسيع نب دمحمل _. "ةيوفطصملا لئاصخلاو ةيوبنلا لئايشلا" وأ "يبنلا لئاهش"

 .ديعس نب ناوشنل ”مولكلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش"

 .يعاضّقلا ةمالس نب دمحم هللا دبع يبأ يضاقملل "بادآلاو لاثمألاو مكحلا يف رابخألا باهش"

 .يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأل "يراخبلا حيحص"

 .يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسمل "ملسم حيحص"
 يئاترمتلل "ناسنإلا ليضفت يف ناسنإلا ءوض"

 .يرّيْمَجلا "ناوشن نبا"ب فورعملا ديعس نب ناَّوْشَت نب دمحمل "مولحلا ءايض"



At 

 .اشاب لايك نبال ةيفنحلا بهذم يف "نيدهتجملا تاقبط"

  5.يواضيبلل "ديحوتلا ملع يف راونألا علا

 .يشاترمتلل تاقثلا ةرشعلا ماركلا صئاصخ نايب يف تارينلا رهاوجلا دقع"

 .ميجن نبا رمعل "رثوكلا ةروس ىلع مالكلا يف رهوجلا دقع"

 .يقشمدلا «يثراخلا نابهو نبال ."دئارشلا ديق لح يف دئالقلا دقع"

 يداملا دبع نب دمحم نب ليعامسإل "نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت يف ناجرملاو ىلآللا دقع"

 .يعفاشلا يقشمدلا ينولجسعلا يحاّرجلا

 .يحلاصلا يماشلل "نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا بقانم يف نامجلا دوقع"

 .هداز يريبل رئاظنلاو هابشألا تايهبم ل رئاصبلا يوذ ةدمع"

 نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل "ةلئسألا نوئف يف ةبوجألا نويع"

 يناقتإلا بتاك ريمأل "ةيادحلا" حرش "نا وألا رخآ يف نارقألا ةردانو نايبلا ةياغ"

 .يرصملا :يومحلل "رئاصبلا نويع زمغ"
 .يبلحلا دمحم نب ميهاربإل (ريبك يبلح) "يلصملا ةينم حرش يف يلمتملا ةينغ"

 .يبلشلا نبا نيدلا باهشل :"يبلشلا نبا ىواتف"

 .يكينسلا يراصنألا دمحم نب ايركز ىبحي يبأ يضاقلل يقارعلا ةيفلأ حرشب يقابلا حتف"

 .مايها نبا نيدلا لامكل "ريدقلا حتتف"

 .ينيسحلا هردنكسإ يلع نب دمحم دوعسلا يبأل "نيكسم المل زنكلا حرش ىلع نيعملا هللا حتف"

 .يواخسلل "ثيغملا حتف"

 .يدنواجسلا نيدلا جارسل "ةيجارسلا ضئارفلا" وأ "يدنواجسلا ضئارف"

 يشاترمتلل "رانملا نم بختنا ام حرشل رافغلا ضيف"

 يكركلا يواتف"ب فورعم وهو "ميهاربإ هدبع ىلع ميركلا ىلوملا ضيف" "٠ .يكركلا نيدلا ناهربل

 .يراصنألا ماشه نبال وحنلا يف "ىدصلا لبو ىدنلا رطق"

 .يدهازلا نيدلا مجن دومحم نب راتخم ءاجرلا يبأل "ةيئغلا ميمثتل ةينملا ةينق"

 .يثراحلا نيدلا نيمأ ,نابهو نب دمحأ نب باهولا دبع دمحم يبأل "دئارفلا مظن و دئارشلا ديق"



A 

 .يدنقرمسلا ثيللا بأل عورفلا يف "لزاونلا باتك"

 .كرابملا نب هللا دبعل "اًئيدح نيعبرألا باتك"

 .كرابملا نب هللا دبعل "ةلصلاو ربلا باتك"

 .كرابملا نب هللا دبعل "ريسفتلا باتك"

 .كرابملا نب هللا دبعل "داهجلا باتك"

 .كرابملا نب هللا دبعل "قئاقرلاو دهزلا باتك"

 .كرابملا نب هللا دبعل "هقفلا يق ننسلا باتك"

 .نايعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلل "طئارشلا باتك"و "ضئارفلا باتك"

 .ميدنلا نبال "تسرهفلا باتك"

 .يراخبلا دمحم نب دمحأ نب زيزعلا دبع نيدلا ءالعل رارسألا فشك"

 .يفسنلا نيدلا ظفاحل"هقفلا لوصأ يف راونألا رانم" حرش "رارسألا فشك"

 .يقشمدلا «ينولجعلا ءيجاّرجلا دمحم نب ليعامسإل 'ءافخلا فشك"

 .يسلبانلا ينغلا دبعل "صضرافلا نبا ناويد حرش ضماغلا رّسلا فشك"

 .يفنحلا يبعشلا رمع نب دومحم رفعج يبأ يضاقلل "يبعشلا ةيافك"

 .يفنحلا ءينمشلا نيدلا يقتل "ةياقنلا حرش يف ةياردلا لامك"

 .يفسنلا نيدلا ظفاح تاكربلا يبأل "قئاقدلا زنك"

 .يودزبلا مالسإلا رخفل "يودزبلا لوصأ"ب فورعملا "لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك"

 .يودزبلا مالسإلا رخفل "يودزبلا لوصأ"ب فورعملا "لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك"

 .ميجن نبا نيزل "لوصألا بل"
 .روظنم نبال "برعلا ناسل"

 .ينالقسعلا رجح نبال "نازيملا ناسل"

 نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل ريسفتلا يف "تاراشإلا فئاطل"

 .يزارلا نيدلا بطقل "رارسألا عماول"

 .يدادغبلا ءيناَْيَّشلا بلعت ىبحي نب دمحأ سابعلا يبأل"بلعث سلاجم"



۸٦ 

 .يتاعاسلا نبال "نيرّيتلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم"
 .يثكلا نومأم نب ىسيع نب ىسوم نب دمحأ مامإلل "تاعقاولاو ثداوحلاو لزاونلا عومجم"

 .يناسملتلا ءايركز نب دمحم نب دمحأل "دئاقعلا ريتعت هب امم دصاقملا لصحم"

 .يسخرسلا مالسإلا ناهرب نيدلا يضرل"يصخرسلا طيخم"

 .اشاب لايك نبال "ةغللا طيحم"

 .ينانيغرملل "لزاونلا تاراتخم"

 .يرودقلل"يرودقلا رصتخم"

 .ينازاتفتلا نيدلا دعسل "يناعملا رصتخم"

 .بيبح نبا"ب فورعملا نسحلا نب رهاطل "رانملا رصتخم"

 زيتربابلل "ةيجارسلا حرش يف جارسلا ءوض رصتخم"

 .يكلاملا بجاحلا نبال "لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم"

 .يزوجلا نبا طبسل "نايعألا خيرات يف نامزلا ةآرم"

 .يلبنحلا يدادغبلا نيدلا ٌيفصل"عاقبلاو نكامألا ءامسأ يف عالطإلا دصارم"

 .يفنحلا يلالبنرشلل "حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم"
 .يلمرلل "فاصنإلا كلسم"

 .يناغاصلا نيدلا يضرل"ةيوفطصملا رابخألا حاحص نم ةيوبنلا راونألا قراشم"

 .يوغبلا ةنسلا يحمل "ةنسلا حيباصم"

 .يناهفصألا نيدلا سمش نامحرلا دبع نب دومحم ءانثلا يبأل "راظنألا علاطم"

 .يومرألا نيدلا جارس دمحأ نب ركب يبأ نب دومحم ءانثلا يبأل "قطنملا يف راونألا علاطم"

 .يعفاشلا يومرألا نيدلا جارسل "قطنملا يف راونألا علاطم"

 .يلمرلل "قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا" ىلع "قئارلا رحبلا نم ةيفنحلا قئاقحلا رهظم"

 .يلمرلا نيدلا ريخ "قئارلا رحبلا نم ةّيفخلا قئاقحلا ٌرهظُم"

 .يكاكلا نيدلا ماوقل "ةياردلا جارعم"

 .حالصلا نبال”ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم"



AY 

 يڻاترمتلل "يتفتسلا باوج ىلع يتفملا نيعم"

 .ينيعلا نيدلا ردبل "راثآلا يناعم لاجر يماسآ حرش يف رايخألا يناغم"

 .يراصنألا ماشه نبال وحنلا يف ”بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم"

 .يفنحلا يقشمدلا قازرلا دبع نبال "راتخملا ردلا حرش راكفألا حئاولو رارسألا حتافم"

 .يفنحلا يمورلا هداز ىربك شاطل "ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم"

 :ت) يكاكسلل "مولعلا حاتفم" ٠۲١ه(

 يدنقرمسلا ثيللا يبأل "ةالّصلا ةمدقم" .

 .يونزغلا ديعس نب دومحم نب دمحم نب دمحأل "يونزغلا ةمدقم"
 .يفسنلا نيدلا ظفاحل "هقفلا لوصأ يف راونألا رانم"

 .يفسنلا تاكربلا يبأل هقفلا لوصأ يف "راونألا رانم"

 .يردركلا يزازبلل (يردركلا بقانم ) "مظعألا مامإلا بقانم"

 .يكلاملا بجاحلا نبال لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو -لوصولا ىهتنم :وأ - لؤسلا ىهتنم"

 .يئاترمتلل "راصبألا ريونت" حرش يف "رافغلا حنم"
 .يماشلا نيدباع نبال "قئارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم"

 .يفسنلا دمحأ نب دمحم نب رمع صفح يبأل "فالخلا يف يفسنلا ةموظنم"

 يثاترمتلل "فوصتلا يف ةموظنم"

 .يقشمدلا نابهو نبال "دئارفلا مظنو دئارشلا ديق ةموظنم"

 .يوونلل "نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا جاهنم"

 .يفنحلا يناتسجسلا دمحأ ديعس يبأ نب فسويل "ءاهقفلا ةينم"

 يرغشاكلا نيدلا ديدس ؛يلع نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأل "يدتبملا ةينغو يلصملا ةينم"

 .يناتشجسلا دمحأ نب فسويل "يتفملا ةينم"

 .يفنحلا «يمورلا ءدينج نب ليلخ نب قازرلا دبع رارسألا يبأل عورفلا يف "راكفألا رينم"
 .يبهذلل "لادتعالا نازيم"

 .هداز يضاقل "رارسألا و زومرلا فشك يف راكفألا جئاتن"



 عما

 هداز يمزعل "راونألا رانم حرش" ىلع "راكفألا جئاتن"

 نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأل "ريغصلا"و "ريبكلا بولقلا وحن"
 .يقشمدلا نيدباع نبال "”راحسألا تايسن"

 .يفنحلا ينادمحلا يفوكلا يلع نب دمحأ نيدلا رخف حيصفلا نبال "زنكلا مظن"

 .اشاب لايك نبال "ناتسلك" باتك لاونم ىلع فْنُص باتك وهو :"ناتسراكن"

 .يسلبانلا ينغلا دبعت "دارعلا نبا ةّيده" حرش دارملا ةياهن"

 زينيوُجلا نيمرحلا مامإل''ملظلا ثايتلا يف ممألا ثايغ"و "بهذملا ةيارد يف بلطملا ةياهن"

 .ريغصلا ةنحشلا نبال"ةيادهلا ريرقت ريرحت يف ةياهنلا ةياهن"

 .يقشمدلا دايعلا نبال'"دامعلا نبا ةّيده"

 .يكمرتلا ناكلخ نبال ”نامزلا ءانيأ ءابنأو نايعألا تايفو"

 يبوبحملا هللا ديبع نب دومحم «ةعيرشلا ناهريل "ةيادحلا لئاسم يف ةياورلا ةياقو"

 .اشاب لايك نبال فاشكلا ىلع قيلعت

 .ينساحملل ملسم حيحص ىلع قيلعت
 .اشاب لامك نبال "حيقنتلا قئاقح فشك يف حيولتلا" ىلع ةقيلعت

 .هداز يخأل رئاظنلاو هابشألا ىلع ةقيلعت

 .ميجن نبال ةيادهلا ىلع قيليعت

 .يعفاشلا ؛ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا لالخ حاتفملا صيخلت

 .يلمّرلل "رئاظنلاو هابشألا" ىلع ةيشاح

 .يلمرلا نيدلا ريخل "راصبألا ريونت" حرش "رافغلا حنم" ىلع ةيشاح
 .يكركلل كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ ىلع ةيشاح

 .يدنفأ يدعسل "ةيادهلا حرشب ةيانعلا" ىلع ةيشاح

 .يئاطخلا هداز انالومب فورعملا .هللا دبع نب نايثعل «يناعملا رصتخم ىلع يأطخلا ةيشاح

 .يداباهّشلا يدزيلا نيسح نب هللا دبعل ينازاتفتلا رصتخم ىلع يئاطخلا ةيشاح ىلع يدزيلا ةيشاح

 .يبلشلا نبال "قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت" ىلع ةيشاح



۸۹ 

 .يلمرلل "قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نويبت" ىلع ةيشاح

 . يدنفأ يدعسل "يواضيبلا ريسفت" ىلع ةيشاح

 .هداز يخأل "نيلوصفلا عماج" ىلع ةيشاح

 .ميجن نبا نيزل "نيلوصفلا عماج" ىلع ةيشاح

 .يلمرلل "نيلوصفلا عماج" ىلع ةيشاح

 .هداز يخأل "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد" ىلع ةيشاح

 .هداز خيش نيدلا يحمل يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح

 .يناجرحلا فيرشلا ديسلل علاطملا حرش ىلع ةيشاح

 ٍلمّولل "قئاقدلا زنك حرش" ىلع "قئاللا 0000 ةيشاح

 (هه 81" :ت) يناتيغرملل "ةيادهلا" ىلع اشاب لايك نبا ش

 يواضيبلا لئاوأ ىلع اشاب لايك نبا شاوح

 ."راونألا حئاول".ب ٍةاَّمسم "رافغلا حنم" ىلع يلمرلا شاوح

 .يماجلا حرش ىلع ماصع ىلوملا يشاوح

 .يبحملل "رشع يداحلا نرقلا نايعأ مجارت يف رثألا ةصالخ

 .ورسخ النمل "ماكحألا ررغ" حرش يف "ماكحلا ررد

 يشاترمتلل "حاكنلا يف كتزوج ظفل يف ةلاسر

 "لوصألا حيقنت" ىلع اشاب لامك نبا حرش

 .يكاكسلل مولعلا حاتفمل اشاب لامك نبا حرش

 ."مالكلا ديرجت"ب فورعملا "دئاقعلا ديرجتل يتربابلا حرش

 ."نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلتل يتربابلا حرش

 ."ينيمامّدلا نبا"ب فورعملا نيدلا ردبل :"دئارفلا قيلعت” ب ىّمسملا وه ليهستلا حرش

 ."ةيادملا لئاسم يف ةياورلا ةياقو"نم ةعطق ىلع يشاترمتلا حرش

 ."ةثملا لماوعلا"و وحنلا يف ”لماوعلا حرشل" يشاترمتلا حرش

 ."ةينابهولا ةموظنملا" ىلع يشاترمتلا حرش
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 .قئاقدلا زنك" ىلع يشاترمتلا حرش

 .وحنلا يف ىدصلا ليو ىدنلا رطقل يشاترمتلا حرش

 .رانملا رصتخمل يشاترمتلا حرش

 ."مولعلا حاتفم" نم ثلاثلا مسقلا ىلع ينازاتفتلا نيدلا دعس حرش

 .ريونتلا ىلع يفنحلا ءيمورلا .يروكنألا ىلوملا «مالسإلا خيش ؛نيسح نب دمحم حرش

 .حالصلا نبال ثيدحلا مولع

 . ورسخ النمل ماكحألا ُرَرُع

 .يروشنشلا دمحم نب هللا دبع نيدلا لاهم بيترتلا باتك حرشب بيجملا بيرقلا حتف

 ينالركلا يمزراوخلا نيدلا لالج ديسلل ةيادهلا حرش ةيافكلا

 .يودزبلا مالسإلا رخفل "يودزبلا لوصأ"ب فورعملا "لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك

 .ينامركلا فسوي نب دمحم نيدلا سمشل يراخبلا حيحص حرش يراردلا بكوكلا

 .ينازاتفتلا نيدلا دعسل يناعملا رصتخم

 يناريطلل طسوألا مجعملا

 .يواخسلل ةنسحلا دصاقملا

 .يفنحلا «يبوبحملا دوعسم نب هللا ديبع رغصألا ةعيرشلا ردصل ةياقنلا

 .ينانيغرملل ةيادحلا
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 ةيوفللا ظافلألا سرهف











45 

 ةمجرتملا نادلبلاو نكامألا سرهف
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 2 5 هوو عالي ةيقملا ءادتبالا
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 رداصملاو عجارملا

 راد ءضوع هوطع ميهاربإ :قيقحت ءيقشمدلا ةماش يبأل"ينامألا زرح نم يناعملا زاربإ"

 .خيرات نود .ناتبل .توريب «ةيملعلا بتكلا

 حلاص فيطللا دبع دمحم روتكدلل (نوناقلاب ةنراقم ةسارد) هقفلا يف هرثأ و نيدباع نبا"

 .م١١٠1 - ه1417١؟ ىلوألا ,قشمد «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رئاشبلاراد ءروفرفلا

 رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد .مساج دوعس ثيلل "خيراتلا يف هدوهجو يسلدنألا ربلا دبع نبا"

 .م ١۹۸۸ - ها 404 ةيناثلا ةرهاقلا ءعيزوتلاو

 -ه4١؟١ ةسداسلا ,توريب ,قشمد «ملقلا راد ءيجؤاغ ناييلس يبهول "نايعنلا ةفينحوبأ"

 م14

 «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم ؛يديبزلا ىضفترمل " نيدلا مولع ءايحإ حرشب نيقتملا ةداسلا فاحتا"

 .م19944 - ه51١ 5 نانبل «توريب

 رصان نب ريهز :قيقحت «ينالقسعلل "ةرشعلا فارطأ نم ةركتبملا دئاوفلاب ةرهملا فاحتا"

 .م1994 - ها 1418 ىلوألا ؛ةرونملا ةنيدملا هدهف كلملا عمجم ءرصانلا

 .خيرات نود «نانبل ءتوريب ءرداص راد «ينيوزقلل "دابعلا رابخأو دالبلا راثآ"

 «ةرهاقلا «يلوبدم ةبتكم .يراشبلا يسدقملا هللا دبع يبأل "ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ"

 .م1441 -ه١141 ةعلاثلا

 .خيرات نود ءايسينودنا ؛غارامس ارتوف هطايرك ةبتكم «يلازغلا مامإلل "نيدلا مولع ءايحإ"

 - ه١٠٤٠ ىلوألا «توريب «بتكلا ملاع راد ءيرميصلل "هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ"

 م٥

 راد «طيطح دمحأ روتكدلاو دعس يمهف روتكدلا :قيقحت «ينامرقلل"لوألا راثآو لودلا رابخأ"

 م۱۹۹۲ - ھ۱۲٤۱ ىلوألا .توريب «بتكلا ملاع
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 .خيرات نود «نانبل «توريب ؛بتكلا ملاع راد ؛عيكول "ةاضقلا رابخأ"

 بتكلا راد «قلاخلا دبع ينغلا دبع :قيقحت ؛يزارلا متاح يبأ نبال "هبقاتمو يعفاشلا بادآ"

 ىلوألا «توريب «ةيملعلا ١ 417 5ه - ٠١١1م

 ه1 47” 4 ىلوألا «توريب ؛جاهنملا راد :يدرواملل "نيدلاو ايندلا بدأ" - "1١ 11م.

 .خيرات نود «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يلاذلا دمحم :قيقحت ءةبيتق نبال "بتاكلا بدأ"

 «توريب :ةيملعلا بتكلا راد ءدوُشلا نويع لساب دمحم :قيقحت ءيرشغزلل "ةغالبلا ساسأ"

 .م19498-ه1 414 ىلوألا

 يلعو دوجوملا دبع دمحأ لداع :قيقحت «يرزجلا ريثألا نبال "ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ"

 ىلوألا ؛توريب :ةيملعلا بتكلا راد :ضّوعم دمحم ١416اه.-1494م.

 ىلوألا ءرصم ؛ةيئميملا ةعبطملا ءيراصنألا ايركزل "بلاطلا ضور حرش يف بلاطملا ىنسأ"

 .م1486- ه5

 «توريب ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد بع رم لمح :قيقحت «تثيكسلا نہال "قطنملا حالصإ"

 لوألا  ۵۱٤۲۳-۲٠١۲م.

 ناتسكاي ؛يشتارك ءنآرقلا فراعم ةبتكم «ينايثعلا يقت دمع يتفملل "هبادآو ءاتفإلا لوصأ"

  ۲ه-١١ 1١م.

 بتك دمحم ريم ؛يودزبلا مالسإلا رخفل (لوصالا ةفرعم ىلإ لوصولا زنك)"يودزبلا لوصأ"

 .خيرات نود «يشتارک ءهناخ

 بتكلا راد «يناغفألا افولا وبأ :قيقحت «يسحخرسلا ةمئالا سمشل "يسخرسلا لوصأ"

 .ما1991*- ه1414١ ىلوألا .توريب«ةيملعلا

 برغلا راد «يودنلا مركأ دمحم ذاتسألا :قيقحت «يشاشلا نيدلا ماظن هيقفلل "يشاشلا لوصأ"

 .خيرات نود «ىلوألا ةعبطلا :توربيب «يمالسإلا

 ءايحإ راد ةعبطم «يطايمدلا يركبلا ركب يبأل "نيعملا حتف ظافلأ لح ىلع نيبلاطلا ةناعإ"

 .خيرات نود ءرصم «ةيبرعلا بتكلا
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 ءزابلا ىفطصم رازن ةبتكم «شادّرمّدلا يدمح :قيقحت «يطئارخلا ركب يبأل "بولقلا لالتعا"
 ةيناثلا ,ةمّركملا ةّكم 1 47٠١اه-1٠٠١م.

 .خيرات نود «ةيروس «داشرإلا راد «شيورُدلا نيّدلا يحمل ”هنايبو نآرقلا بارعإ"

 مولعلاو نآرقلا ةرادإ «ينامثعلا يقت دّمحع يتفملا :قيقحت «ينايثعلا دمحأ رفظل "نئسلا ءالعإ"

 .م15910- ه1 41/8 ىلوألا ءناتسكاب ؛يشتارك ءةيمالسإلا

 نسب دّمحم روتكدلا :قيقحت «يباطخلا ناريلس يبأل "يراخبلا حيحص حرش يف ثيدحلا مالعأ"

 .م19//- ه١ 404 ىلوألا «ةمّركملا ةّكم ءىرُقلا ّمأ ةعماج ءدعس

 لآ نسح نب روهشم ةديبع وبأ :قيقحت «ةيزوجلا مّيق نبال ”نيملاعلا ٌبر نع نيعقوملا مالعإ"

 ه1 477 ىلوألا ةّدج ءيزوجلا نبا راد ؛دمحأ هللا دبع دمحأ رمعوبأو دوعس -7١١17م.

 «يبرعلا ملقلا راد «لايك دّمحم :قيقحت .خابطلا بغارل "ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ"

 .م1484- ه١ 54 ةيناثلا ءبلح

 .م1469 - .ه1119/8١ ةيناثلا :ةلاسرلا ةسسؤم ؛ةلاحك اضر رمعل "ءاسنلا مالعأ"

 ديزوبأ يلع روتكدلا :قيقحت ؛يدفّصلا نيذلا حالصل "رصنلا ناوعأ و رصعلا نايعأ"

 .ما5948- ه1 418 ىلوألا ءقشمد ءركفلا راد ؛نورخآو

 ثارتلا ةنجل كب مدرم ليلخ "عامتجالا و ةسايسلا و ركفلا يف رشع ثلاثلا نرقلا نايعأ"

 .م۱۹۷۱ - ھ۱۳۹۱ ىلوألا .توريب ءيبرعلا

 ةعابطلل رئاشبلا راد ءيطشلل رشع عبارلا نرقلا فصن و رشع ثلاثلا نرقلا ين قشمد نايعأ"

 .م18944 - ھ٤۱٤۱ ىلوألا ءقشمد ءعيزوتلاو رشنلاو

 «يوالببلا يلع دمحم ديسلا :قيقحت ؛كيدنف درودأ روتكذلل "عوبطم وه اهب عونقلا ءافتكا"

 ھ۱۳۱۳ رصم (لالها) فيلآتلا ةعبطم - ۱۸۹٩م.

 دمحم نسب لداصع نمحرلا دبع وبأ :قيقحت ءياطلغملل "لاجرلا ءاهسأ يف لاهكلا بيذهت لامكإ"
 ها 4717 ىلوألا «ةرهاقلا ءةغيدحلا قورافلا «ميهاربإ نب ةماسأ دّمحم وبأو - ۲٠١٠م.

 تاطوطخم «يطيغلا نيّدلا مجنل (جارعملا باتك)"جارعملا و ءارسإلا ىلع مالكلاب جاهتبالا"

 :مقر «ضايرلا ؛دوعس كلملا ةعماج 417.
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 ةبتكم «ليعامسإ دّمحم نابعش روتكذلا :قيقحت ءيكبسلا نيدلا يقتل "جاهنملا حرش يف جاهبإلا"

 .م19841- ه١11401١ ىلوألا «ةرهاقلا ؛ةّيرهزألا تايلكلا

 دهف كلملا عمجم «ةينآرقلا تاسارّدلا زكرم :قيقحت ءيطويسلل ”نآرقلا مولع يف ناقتإلا"

 .خيرات نود ءةيدوعشلا «فيرشلا فحصملا ةعابطل

 ءدمحأ هللا دبع نسحملا دبعروتكدلا :قيقحت «يراقلا يلع الملل "ةيفنحلا ءامسأ يف ةينجلا رايثألا"

 .ما9١١1 - ه1 470 ىلوألا ؛قارعلا :ةيمالسإلا تاسارّدلاو ثوحبلا زكرم

 «ةدغوبأ حاتفلا دبع خيشلا :قيقحت ءيونكلل "ةلماكلا ةرشعلا ةلئسألل ةلضافلا ةبوجألا"

 .م1984 - ه١ 5 ةيناثلا ءبلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم

 «ليوط يلع فسوي روتكدلا :قيقحت «بيطخلا نبا نيدلا ناسلل "ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإإلا"

 .م1٠٠1 - ه47١ 4 ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 بتكلا راد تاطوطخم «يبلباتلا خيشلل "ماكحألا ررغ حرش يف ماّكحلا ررد حرش ماكحإلا"

 .0184:8186 :مقر «قشمد :ةيرهاظلا

 راد ءركاش دمحم دمحأ خيشلا :قيقحت ,يسلدنألا مزح نبال ”ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا"

 .خيرات نود .توريب «ةديدجلا قافآلا

 راد «يضيفع قازرلا دبع خيشلا :قيقحت ,يدمآلا نسحلا يبأل "ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا"

 .ما1١٠ - ها 4374 ىلوألا ءضايرلا يعيمّضلا

 ةبتكم ؛يولؤاتلا فسوي دمحم يتفملا :قيقحت ؛يلصوملا دودوم نبال ”راتخملا ليلعتل رايتخالا"

 .خيرات نود «دنبويد «ةمألا هيقف

 «توريب «ةييفاقثلا بتكلا ةسسؤم «هودنملا ديعّسلا هللا دبع وبأ :قيقحت ءيقهيبلل "بادآلا"

 .م۱۹۸۸ - ھ۸١٤۱ ىلوألا

 «عيزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم «يريهزلا نيمأ نب ريمس :قيقحت «يراخبلل "درغلا بدألا"

 .م۱۹۹۸ - ھ۱۹٤۱ یلوألا ءضایرلا

 -_ه ٠۳۹۱ قشمد «حالملا راد ةعبطم ءطوانرألا رداقلا دبع :قيقحت ءيوونلل "راكذألا"

 .ماقألا
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 «يخيشلا ركب يبأ نب رونأو قالحلا سرون دّمحم يصق :قيفحت ؛يوونلل "ةيووتلا نوعبرألا"

 ىلوألا «توريبءجاهنملا راد ١*141ه- 1١١94م.

 راد ؛داوعلا دلاخ :قيقحت ءيداحلا دبع نبال "ةفينح يبأ مامإلا ثيدح نم ةراتخملا نيعبرألا"

 .خيرات نود ءقشمد ءروفرفلا

 «ليجلا راد ءيواجبلا دّمحم يلع :قيقحت ءربلا دبع نبال "ةباحصلا ةفرعم يف باعيتسالا"

 .م۱۹۹۲ - ها 417 ىلوألا «توريب

 :قيقحت «يراقلا يلع الملل ( ىربكلا تاعوضوملا ) "ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا"

 ةيناثلا «ءقشمد «يمالسإللا بتكم ا «ءغابصلا يفطل نب دمحم ٤١٩ ١ه -  1۹۸٦.م

 :قبقحت ءيكلاملا يجابلا ديلولا يبأل "ليلدلا ىنعم يف ةزاجولاو لوصألا ةفرعم يف ةراشإلا"

 .خيرات نود «توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد ءسوكرف يلع دمحم

 دّمحم ركبوبأ - نيئدلاخلل "نيمرضخملاو نيلهاجلاو نيمدقتملا راعشأ نم رئاظنلاو هابشألا"
 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم .فسوي دمحم ديّسلا روتكذلا :قيقحت .ديعس نايثع وبأو

 -ه 1184 ىلوألا «ةرهاقلا ١9560ام.

 «قشمد ؛ةيمالسإلا رئاشبلا راد «ظفاحلا عيطم دمحم :قيقحت «ميجن نبال "رئاظنلاو هابشألا"

 .ما 9/41 - ه1 ىلوألا

 يلع خيشلاو دوجوملا دبع دمحأ لداع خيشلا :قيقحت ,ءيكبسلا نيدلا جاتل "رئاظنلاو هابشألا"

 .ما19841 - ها١411١ ىلوألا .توريب :ةيملعلا بتكلا راد .ضوعم دمحم

 نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا :قيقحت .ينالقسعلا رجح نبال "ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا"

 ىلوألا ؛ةرهاقلا ءتاساردلاو ثوحبلل رجه زكرم «يكرّتلا 1 1479ه-1٠١٠8م.

 لوبنطسإ «ةيناطلسلا ةرماعلا ةعبطملا «ينبيارفسإلا ماصعلل "حاتفملا صيخلت حرش لوطألا"

 .مام5ا- ه4

 ةعامج :قيقحت ءيطويسلل (ىواتفلل يواحلا" نمض) ”مالسلا هيلع ىسيع مكحب مالعإلا"

 توریب ءةيملعلا بتكلا راد «ملعلا بالط نم  ۱٤۰۳.م19417 - ه
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 :قيقحت «يمتيهلل ("رفكلا ظافلأ يف عماجلا" نم يناثلا باتكلا) "مالسإلا عطاوقب مالعإلا"

 .م1589 -ه ١547١ ىلوألا ؛تيوكلا ةّيلودلا فاليإ راد «نمحرلا دبع نب دّمحم روتكدلا

 رصم ؛مدقتلا ةعبطم «يطيقنشلا دمحأ خيشلا ذاتسألا :قيقحت «يناهبصألا جرفلا يبأل "يناغألا"

 .م19:6 ه7

 .م19948 -ه1١ 419 ةثلاثلا ءقشمد ؛ملقلا راد رقدلا ينغلا دبعل "سنأ نب كلام مامإلا"

 راد .يودنلا دصحأ يلع روتكدلل "يمالسإلا هسقفلا ةغبان ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا"

 .م19944 - ها 414 ىلوألا .توريب ,قشمد ؛ملقلا

 راد ؛يقوسدلا دمحم روتكدلل "يمالسإلا هقفلا يف هرثأو ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا"

 .م1441/ - ها 1*4/ ىلوألا ءرطق ؛ةحودلا «ةفاقثلا

 ةبتكملا :يرثوكلل "عاجش نب دمحم هبحاصو دايز نب نسحلا نيمامإلا ةريسب عاتمإلا"

 .خيرات نود ءرصم «ثارتلل ةيرهزألا

 ءيفاقثلا عمجملا ءيجرعألا نيسح دمحم :قيقحت «يمزراوخلا ركب يبأل "ةدلوملا لاثمألا"

 .م107- ها474 يبظوبأ

 قافآلا راد «يئارماّسلا مساق روتكدلا :قيقحت ؛ينارمعلا نبال "ءافلخلا خيرات يف ءابنإلا"

 .م 15945 -ه1519 ىلوألا ,ةرهاقلا ءةيبرعلا

 «ةدغوبأ حاتفلا دبع خيشلا :قيقحت ءربلا دبع نبال "ءاهقفلا ةمئألا ةثالثلا لئاضف يف ءاقتنالا"

 .م 1991 - ها 411/ ىلوألا .بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم

 دبع سنوي ناندع :قيقحت «يميلعلا نيدلا ريجمل "ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا"

 .م۹٩۱۹۹ ه١ 14١ ىلوألا «نايع ءسيدند ةبتكم «ةنباعكلا ةدوع دومحو ةنابت وبأ ديجملا

 ةيناثلا «ةرهاقلا «ةيميت نبا ةبتكم «يملعملا يحي نب نامحر لا دبع :قيقحت ءيناعمسلل "باسنألا"

 .م198:-ه1

 «ةيرصعلا ةبتكملا «يرابنألا تاكربلا يبأل "نييوحتلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا"

 .م ۲۰۰۷ -ه۲۸٤۱ توریب
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 «يمالسإلا باتكلل ءافلخلا راد ءيمجعلا رصان نب دمحم :قيقحت «مصاع يأ نبال "لئاوألا"

 .م1946 - ه١ ىلوألا «تيوكلا

 ىلوألا «توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم .دومحم نب روكش دمحم :قيقحت «يناربطلل "لئاوألا"

  =A ۳م1۹1

 «توريب «ليجلا راد «يجافخلا معن ادبع دمحم :قيقحت «ينيوزقلل "ةغالبلا مولع يف حاضيإلا"

 .م1997 -ه14 14 ةعلاثلا

 ةبتكم .دمحأ نب سينأ سنأ وبأ :قيقحت «يطويسلل "رثألا ةيفلأ حرش يف رخز يذلا رحبلا"

 .خيرات نود :ةيرثألا ءابرغلا

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «تاريمع ايركز خيشلا :قيقحت ءميجن نبال "قئارلا رحبلا"

 .م15910/-ه11414 ىلوألا

 توريب «ثارتلا راد «ينيروبلا نيدلا ردبل ”ضرافلا نبا ناويد حرش ضفئافلا رحبلا"

 .م1950- ه1

 «ةرهاقلا «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةوفصلا راد «يشكرزلل "هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا"

 .م19497 -.ها41 ةيناثلا

 دوجوملا ديع دمحأ لداع خيشلا :قيقحت ,يسلدنألا نايح يبأل "ريسفتلا يف طيحملا رحبلا"

 .م1491 - ه١ 417 ىلوألا :توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ضوعم دمحم يلع خيشلاو

 .خيرات نود ؛ةرهاقلا «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم «يسدقملل "خيراتلاو ءدبلا"

 راد ءيكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا :قيقحت ؛يشرقلا ريثك نبال "ةياهنلاو ةيادبلا"

 .م 1891 -ه1511/ ىلوألا ءرجه

 «ةرهاقلا «يمالسإلا باتكلا راد ؛يناكوشلل"عياسلا نرقلا دعب نم نساحمب عئاطلا ردبلا"

 .خيرات نود

 «ثارتلا راد ةبتكم ءميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ءيشكرزلل "نآرقلا مولع يف ناهربلا"

 ةيناثلا «ةرهاقلا ١ 5*4ه - ١١84م.

 ”نمحرلا بهاوم حرش ناهربل
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 دبع يحتف دمحأ :قيقحت ,يمداخلا ديعس يبأل "ةيدمحملا ةقيرطلا حرش يف ةيدومحملا ةَقيَرُبلا"

 .م11١1-ه1 47 ؟ ىلوألا «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيزاجح نمحرلا

 «قشمد «ملقلا راد ءيناديملا نسح نمحرلا دبعل "اهتونقو اهمولعو اهسسأ :ةيبرعلا ةغالبلا"

 .م1995-ه1415 ىلوألا

 - ها1415 ىلوألا .توريب .بتكلا ملاع ,يداحملا فسوي :قيقحت هيقفلا نبال "نادلبلا"

 م1

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .نابعش حلاص نميأ :قيقحت :ينيعلل "ةيادهلا حرش ةيانبلا"

 م١١١1 -ه١157 ىلوألا

 زيزعلا دبع كلملا ةبتكم تاطوطخم «يقارعلا نبال "ةيدرولا ةجهبلا حرش ةيضرملا ةجهبلا"

 ." ١١18 :مقر «ةيدوعسلا ؛ةماعلا

 «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم ؛نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ءظحاجلل "نييبتلاو نايبلا"

 .م1998- ه1414 ةعباسلا

 ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «قاوملا هللا دبع يبأل ”ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا"

 .م1994-هآ5

 .م1947" - ه1155١؟ دايآرديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ءيراخبلل "ريبكلا خيراتلا"

 .خيرات نود :ةرهاقلا ؛ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ءيواخسسلل "كولسلا ليذ يف كوبسملا ربتلا"

 «يطايرفلا زئادلا يبرعلا :قيقحت «يقارعلا لضفلا يبأل "ثيدحلا مولع يف ةركذتلاو ةرصبتلا"

 .م1٠١1/ - ه1 4174 ةيناثلا .ضايرلا :جاهنملا راد ةبتكم

 مولعلاو نآرقلا ةرادإ ءيكم نيمأ دمحم روتكدلا :قيقحت «ينانيغرملل "ديزملاو سينجتلا"

 .م١٠1 5 - ها 1474 ىلوألا ؛يشتارك :ةيمالسإلا

 نب نامحر لا دبع روتكدلا :قيقحت «يلبنحلا يوادرملل هقفلا لوصأ يف "ريرحتلا حرش ريبحتلا"

 .م١٠٠1 - ه١147 ىلوألا ءضايرلا ؛دشرلا ةبتكم «هللا دبع

 .م1984 - ھه ۱٤۱١ سنوت «ةيسنوتلا رادلا ءروشاع نبال "ريونتلاو ريرحتلا"

 .م7"191 - ه6"١11 رصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ؛مايحلا نبال "ريرحتلا"
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 «ينيسحلا ينوزبارط دعسأ :قيقحت «يواخسلل "ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا"

 .م ۱۹۷۹ --ه ۱۳۹۹ ۃرهاقلا «ةفاقثلا رشن راد ةعبطم

 نب دمحم مامإلا ةعماج تاطوطخ «يلعبلا يجاتلل "رئاظنلاو هابشألا حرش رهابلا قيقحتلا"

 .580 -517 :مقر ؛ضايرلا ؛ةيمالسإلا دوعس

 بتكلا راد «يدراطعلا هللا زيزع خيشلا :قيقحت ءينيوزقلا يعفارلل "نيوزق رابخأ يف نيودتلا"

 .م ۱۹۸۷ - ها 14٠8 توريب ؛ةيملعلا

 «توريب «ةفرعملا راد ءحيتف باهولا دبع دمحأ :قيقحت ,يزوجلا نبال "ظعولا يف ةركذتلا"

 .م1585-ه1505 ىلوألا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت «يرذنملل "بيهرتلاو بيغرتلا"

 .م11" -ه1474 ةئلاغلا

 راد ءسنوي ءايض :قيقحت ءاغبولطق نب مساقل ”يرودقلا رصتخم ىلع حبجرتلاو حيحصتلا"

 .م17٠١1- ه1 4157 ىلوألا .توريب «ةيملعلا بتكلا

 ىلوألا ,توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «يتكربلا يددجملا ناسحألا ميمعل "ةيهقفلا تافيرعتلا"

 م1001 -ه 14

 نود «دنبويد :ةمألا هيقف ةبتكم «يلؤاتلا فسوي دمحم يتفملا :قيقحت ءيناج ر جلل "تافيرعتلا"

 .خيرات

 «ةيملعلا بتكلا راد ءرشانلا فارشإب ءايلعلا نم ةعامج :قيقحت ءيناجرجلل "تافيرعتلا"

 .م191“ - ها 57 ىلوألا :توريب

 .م۱۹۳۸ - ھ۱۳۵۷ رصم «ييلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .يناجرجلل "تافيرعتلا"

 .م1986 - ه5٠1١ ىلوألا «توريب «نانبل ةبتكم ءيناجرجللا "تافيرعتلا"

 .خيرات نود «توريب «ثارتلل نايرلا راد «يرايبألا ميهاربإ :قيقحت ءيناجرجلل "تافيرعتلا"

 .خيرات نود «ةرهاقلا :ةليضفلا راد ءيواشنملا قيدص دمحم :قيقحت «يناجرجلل"تافيرعتلا"

 ضوع دمحم :قيقحت ؛يولهدناكلا سيردإ دمحمل "حيباصملا ةاكشم ىلع حيبصلا قيلعتلا"

 .خيرات نود ءدنحلا ءدئيويد «ةيفرشألا ةبتكملا ءبعرم
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 «يودتلا نيدلا يقت روتكدلا :قيقحت ءيونكللا يحلا دبعل "دمحم أطوم ىلع دّجمملا قيلعتلا"

 .م1981 - ها1415 ىلوألا ءقشمد ؛ملقلا راد

 .م1505-- ه784"11 توريب «ةفرعملا راد ءيونكلل "ةيهبلا دئاوفلا يلع ةينسلا تاقيلعتلا"

 باتكلا راد «يبرعلا دمحم نب ليلخ :قيقحت ءينطق رادلل " نيحورجملا ىلع تاقيلعتلا"

 .م1494 - ه١ 414 ىلوألا «ةرهاقلا ؛يمالسإلا

 :قيقحت «يجنزريلل "رشع يداحلا نرقلا رابخأ يف رفسلاو ةلحرلا جئاتن نم رهزلا طاقتلا"
 .خيرات نود ؛توريب ةيملعلا بتكلاراد «يديزملا ديرف دمحأ خيشلا

 ءرصم «ةيرهزألا ةبتكملا تاطوطخ «يناجنكلا ليربجل "ثيللا يبأ ةمدقم حرش يف ةمدقتلا"

 .44104 :مقر

 راد «تشخلا نافع دمحم :قيقحت «يوونلل "ريذنلاو ريشبلا ننس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا"

 .م ۱۹۸۵ - ها 4٠8 ىلوألا .توريب ءيبرعلا باتكلا

 دمحم دومحم هللا دبع :قيقحت ءجاح. ريمأ نبال "مايلا نبا لايكلا ريرحت ىلع ريبحتلاو ريرقتلا"

 .م19949- ها 419 ىلوألا ؛توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «رمع

 لوألا ءدابآرديح ءةيناثعلا فراعملا ةرثاد ءةطقن نبال "ديناسملاو ننسلا ةاور ةفرعمل دييقتلا"

 م1941 ه4

 وبأو ىسوم رمع نب يناثلا دمحم روتكدلا :قيقحت ءينالقسعلا رجح نبال "ريبحلا صيخلتلا"

 .م19٠1/- ها 478 ىلوألا ضايرلا .فلسلا ءاوضأ راد ؛دوصقملا دبع نب فرشأ دمحم

 ايركز خيشلا :قيقحت «يبوبحملا رغصألا ةعيرشلا ردصل "حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا"

 .م1495- ه15١ 15 ىلوألا ؛توريب ةيملعلا بتكلا راد :تاريمع

 ملاع ,نادمح حلاص ديمحلا دبع روتكدلا :قيقحت ؛يوانملل "فيراعتلا تاهم ىلع فيقوتلا"

 .م٠159 -.ه١11١ ىلوألا ,ةرهاقلا ءبتكلا

 194٠0. - ه١٠41١ ىلوألا ,ةدج «ةراثملا راد ءيواطنطلا يلعل "قشمد يف يومألا عماجلا"

 «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يطويسلل "ريذنلا ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا"

 .م1١7؟ - ها 437 ةسداسلا
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 دومحم روتكدلا :قيقحت «يدادغبلا بيطخلل "عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا"

 .م 1441“ - ه١ 41" ضايرلا «فراعملا ةبتكم ءناحطلا

 «يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت «دشار نب رمعمل (قازرلا دبعل فنصملا رخآ يف) "عماجلا"

 .م٠1910-.ه٠179+ ىلوألا ,ناتسكاب ءيملعلا سلجملا

 ميدن دمحمو هوابق نيدلا رخف :قيقحت «يدارملا مساق مأ نبال "يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا"

 .م1947 - ه11411١ ىلوألا .توريب ةيملعلا بتكلا راد ءلضاف

 دمحم حاتفلا دبع روتكدلا :قيقحت «يشرقلا رداقلا دبعل "ةيفنحلا تاقبط يف ةّيفملا رهاوجلا"

 .م1491" - ه1“ ةيناثلا رشنلاو ةعابطلل رجه راد ءولحلا

 دبع سجاي ميهاربإ :قيقحت ءيواخسلل "رجح نبا مالسإلا خيش ةمجرت يف رردلاو رهاوجلا"

 .م1594- ه5419١ ىلوألا «توريب «مزح نبا راد «ديجملا

 - ها1411“ دتيويد «باتكلا راد ؛دادحلا ركب يبأل "يرودقلا رصتخم ىلع ةرنلا ةرهوجلا"

 مل

 روتكدلا :قسيقحت «يونزغلا نيدلا لاج يضاقلل «يفنحلا هقفلا عورف يف "يسدقلا ىواحلا"

 .م11١1 - ها 477 ىلوألا .توريب ءرداونلا راد ءيلعلا حلاص

 .خيرات نود «سنوت «فراعملا راد ءاشاب روميت دمحأل "برعلا دنع بحلا"

 بتكلا راد «ينويسب نب ديعسلا دمحم رجاه وبأ :قيقحت ءيطويسلل "كئالملا رابخأ يف كئابحلا"

 .م19/84 - ه١ 5404 ةيناثلا توريب ةيملعلا

 نب دومحم هللا دبع وبأ :قيقحت ءيركسعلا لاله "هعمج يف داهتجالاو ملعلا بلط ىلع ثحلا"

 .م۱۹۹۱ - ہہ ۱٤۱۲ یلوألا ءةرهاقلا ءةيميت نبا ةبتكم ءدادحلا دمحم

 ةيناثلا «ضايرلا «ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا ءوهز يبأل "نوثدحملاو ثيدحلا"

 .م1984 -ه4

 دمحم دومحم :قيقحت «يسلبانلا يتغلا دبع خيشلل "ةيدمحملا ةقيرطلا حرش ةيدنلا ةقيدحلا"

 .م١11١1 - ه1 577" ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءراصت نسح دومحم
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 نود «توريب ليج ا راد «يبلحلا نسح يلع :قيقحت «يجونقلل "ةتسلا حاحصلا ركذ يف ةطحلا"

 .خيرات

 «ركفلا راد «ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا :قيقحت «يوارجلا سابعلا يبأل "ةيبرغملا ةسارحلا"

 .م1951 -.ه١141 ىلوألا ءقشمد

 ةعبطم «يمتيها رجح نبال "نايعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا بقانم يف ناسحلا تاريخلا"

 .م١١1* - ه۱ ٤۲٤ رصم ءةداعسلا

 ةيملعلا بتكلا راد ؛نيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت «يميعنلل "سرادملا خيرات يف سرادلا"

 .م٠198 -.ها١41١ ىلوألا :توريب

 «توريب ةيملعلا بتكلا راد ميهاربإ ليلخ معنملا دبع :قيقحت «يفكصحلل "راتخملا ردلا"

 .م١٠1؟- ه1 4717" ىلوألا

 «طارخلا دمحم دمحأ روتكدلا :قيقحت «يبلحلا نيمسلل "نوتكملا باتكلا مولع يف نوصملا ردلا"

 .خيرات نود ءقشمد هملقلا راد

 «يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا :قيقحت ءيطويسلل "روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا"

 .م1007 -.ه474١ ىلوألا .,ثوحبلل رجه زكرم

 ءرصم «قالوب «ةيريمألا ةعبطملا ءزاوف بنيز ةديسلل "رودخلا تابر تاقبط يف روثملا ردلا"

 .م14944 - ھ۱۳۱۲ ىلوألا

 ةبتكملا تاطوطخم «يفنحلا يمورلا ىفطصم نب حونل "مظعألا مامإلا بقانم يف مظنملا رّدلا"

 ."1+07 : مقر ءرصم ؛ةيرهزألا

 .م19497 - ه ١415 توريب «ليجلا راد «ينالقسعلل "ةنماثلا ةثاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا"

 «غابصلا يفطل نب دمحم روتكدلا :قيقحت ءيطويسلل "ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا"

 .خيرات نود .دوعس كلملا ةعماج «تابتكملا نوؤش ةدايع

 «عيزوتلاو رشنلل يعيمصلا راد ءمساق نب ميهاربإ نب زيزعلا دبعل "ةيملعلا نوتملا ىلإ ليلدلا"

 .م١٠١1 -ه١157 ىلوألا ءضايرلا
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 دمحم روتكدلا :قيقحت ءيكلاملا نوحرف نبال "بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيّدلا"

 .خيرات نود «ةرهاقلا ءرشنلاو عبطلل ثارتلا راد ءروثلا وبأ يدمحألا

 ىلوألا .توريب «يمالسإلا برغلا راد ءيجح دمحم روتكدلا :قيقحت «يفارقلل "ةريخذلا"

 .م1994-ه4

 .م1981 -ه 1101 توريب «يرعلا دئارلا راد ءاشاب يلع دمحمل "ةيماشلا ةلحرلا"

 يرعشألا نسسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن ام يف يرتفملا بذك نييبت :نمض)"ةيرعشألا ةلاسرلا"

 .م 191/4 - ه ۱۳۹۹ ةيناثلا ءقشمد ءرکفلا راد «يقهيبلل (يقشمدلا ركاسع نبال

 رصم «ثارتلل ةيرهزألا ةبثكملا دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا دضع يضاقلل "ةيدضعلا ةلاسرلا"

 م1۹۲۹ - ھ۷

 نب دومحمو دومحم ميلحلا دبع :قيقحت «يريشقلا مساقلا يبأل "فوصتلا يف ةيريشقلا ةلاسرلا"

 .م۱۹۸۹ - ھ۰۹٤۱ ةرهاقلا «بعشلا راد ةسسؤم عباطم «فيرشلا

 ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يناتكلا دمحم نب رصتتملا دمع :قيقت «يناتكلل "ةفرطتسملا ةلاسرلا" «

 م۱۹۹۳ - ھ٤۱٤۱ ةسماغلا «توریب

 ءليكولا نحرلا دبع :قيقحت ءيليهُلا ماشه نبال "ةيوبنلا ةريسلا حرش يف فّنألا ضورلا"

 ىلوألا «ةرهاقلا «ةيميت نبا ةبتكم  541١-ها 14994٠م.

 راد «يرسودلا نايلسس نب مساج نايلس يبأل "مامت دئاوف جيرختو بيترتب ماّسبلا ضورلا"

 .م 15/1 - ه١ 408 ىلوألا .توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا

 ناسحإ روتكدلا :قيقحت ءيريمجلا معنملا دبع نب دمحمل "راطقألا ربخخ يف راطغملا ضوّرلا"

 .م1984 - ه١ 500 ةيناثلا ؛توريب «نانبل ةبتكم «ساّبع

 ةيناثلا :توريب «يرعلا دئارلا راد «يلطاسقلل "ءاحيفلا قشمد يف ءاّنغلا ةضورلا" 1*١14ه.-

 م17

 رشنلاو ةعابطلل نانجلا راد ءرديح دمحأ رماع خيشلا :قيقحت ءيقهيبلل "ريبكلا دهزلا"

 .م۱۹۸۷ - ھ۸١٤۱ یلوألا «توریب «عيزوتلاو
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 ديز وبأ :قيقحت ءيكملا مث يدجنلا هللا دبع نب دّمحمل "ةلبانحلا حئارض ىلع ةلباولا بحشلا"

 «نانبل ؛توريب ءةلاسرلا ةسسؤم «نيميثعلا ناييلس نب نمحرلا دبع روتكدلاو هللا دبع نب ركب

 .م1945-ه1515 ىلوألا

 «ثوريب ءةيملعلا بتكلا راد «يمشاهلا دمحآ ديسلل "لاثمألاو مكحلا يف لالخلا رحسلا"

 .خيرات نود ؛ناتيل

 «ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت «يزيرقملل "كولملا لود ةفرعمل كولسلا"

 .م1991 -ه1 5 18 ىلوألا ؛نانبل .توريب

 تاعوبطملا بتكم «ةدغ وبأ حاتفلا دبع :قيقحت ءيئاسنلل (ىبتجملا)"ىرغصلا ننسلا"

 .م15944 - ه11414١ ةعبارلا ءبلح ءةيمالسإلا

 «نائبأ «توربب ءةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت «يقهيبلل "ىربكلا نئسلا"

 ها 4154 ةثلاثلا "5٠ 1م.

 بيعشو يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا :قيقحت و ميدقت ؛يئاسنلل "ىريكلا ننسلا"

 ىلوألا ءةلاسرلا ةسسؤم ءيبلش معنملا دبع نسحو طوؤنرألا 147١ه-1٠١1م.

 نم ةعامجو كب ريزع ديسلا ظفاحلا :قيقحت «نابح نبال "ءافلخلا رابخخأو ةيوبنلا ةريسلا"

 .ما 941 - ها 1401 ىلوألا ؛توريب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم العلا

 «يبلشلا ظيفحلا دبعو يرايبألا ميهاربإو اقسلا ىفطصم :قيقحت ؛ماشه نبال "ةيوبنلا ةريسلا"

 ةيناثلا ءرصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ١1/6 .م 198686 - ه

 ةكم «ةيكملا ةيتكملا :نايثعلا دحأ نسح :قيقحت «بجاحلا نبال "فرصتلا ملع يف ةيفاشلا"

 .م19946 - ها1418 ىلوألا :ةمركملا

 حالص بيبخ وبأ :قيقحت ؛يسانبألا نيدلا ناهربل "حالصلا نبا مولع نم حاّبفلا اذَّشلا"

 .م199/8 - ه١ 41 ىلوألا .ضايرلا دشرلا ةبتکم ءلله يحق

 «ةرهاقلا «فراعملا راد ءركاش دمحم دمحأ :قيقحت «يروّتيّدلا ةبيتق نبال "ءارعشلاو رعشلا"

 .م1951/- ه1787 ةيناثلا
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 توريب «يبرعلا باتكلا راد «هداز ىرْبُكْشاَطَل "ةينايثعلا ةلودلا ءالع يف ةينامعنلا قئاقشلا"

 .ما191ه- ه6

 ملعلا راد ءراّطع روفغلا دبع دمحأ :قيقحت ءيرهوجلل "ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا"

 .م ۱۹۹٩۰ - ھ١1٤۱ توریب ؛نییالملل

 باتكلا راد «يرايبألا ميهاربإ :قيقحت ءلاوكشب نبال "سلدنألا ةمثأ خيرات يف ةلصلا"

 .م1983 -ها١٠114 ىلوألا .توريب «ينانبللا باتكلا راد و :ةرهاقلا ءيرصملا

 برغلا راد ءيوشدَعلا نيدسلا لامج :قيقحت ءيكلاملا دشر نبال "هقفلا لوصأ يف يرورضلا"

 .م1594-.ه1416 ىلوألا .توريب «يمالسإلا

 ىلوألا ؛توريس ؛ةفرعملا راد ؛دياز ميهارسإ دومحم :قييقحت ؛يراخببلل "ريغصلا ءافعضلا"

ATA 

 «ةيملعلا بتكلا راد ءيجعلق نيمآ يطعملا دبع روتكدلا :قيقحت ءيليقعلل "ريبكلا ءافعضلا"

 .م1984- ها 4٠4 ىلوألا توریب

 «ةيملعلا بتكلا راد ءيضاقلا هللا دبع ءادفلا وبأ :قيقحت ,ءيزوجلا نبال "نوكورتملاو ءافعضلا"

 .م19485 - ها 405 ىلوألا ؛توريب

 «فراصعملا ةبتكم ءرداقلا دبع نب هللا دبع نب قفوم :قيقحت ءينطقرادلل "نوكورتملاو ءافعضلا"

 .م1984 - ه150١ 4 ىلوألا ءضايرلا

 ةسسسؤم .توحلا فسوي لامكو يوادفلا ناروب :قيقحت ءيئاسنلل ”نوكورتملاو ءافعضلا"

 .م1986 - ه١: ىلوألا .توريب ؛ةيفاقثلا بتكلا

 - ها1417 ىلوألاءتوريب ؛ليجلا راد ءيواخسلل "عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا"

 م1

 وبأ :قيقحت ؛يشرقلا ءايضلا نبا ءاقبلا يبأل "يونزغلا ةمدقم حرش يف يونعملا ءايضلا"

 .م١7١1- ها 44١ ىلوألا توریب ؛ةيملعلا بتكلا راد .بيطخلا ىفطصم دمحم تيمكلا

 ميلعتلا ةرازو تاطوطخم «يزغلا يميمتلا نيدلا يقتل "ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا"

 .179١٠:مقر ءايكرت «ةيبرتلاو



(IAD 

(AV) 

(IAA) 

(1۸4۹) 

(1۹۰) 

(141) 

(14۲) 

(14۳) 

(144) 

)1١56( 

(147) 

1٦ 

 حاتفلا دبع روتكدلا :قيقحت «يزغلا يميمتلا نيدلا يقتل "ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا"

 لوألا ءةيدوعسلا «ضايرلا «عيزوتلاو ةعابطلاو رشنلل يعافرلا راد ءولحلا دمحم ٠٤٠١ -ه

  ۹.م

 فراعلل (ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا راونألا حقاول) "ىرغصلا تاقبطلا"

 ةفاقثلا ةبتكم «ةبهو يلع قيفوت راشتسملاو حياسلا ميحرلا دبع دمحأ روتكدلا :قيقحت «ينارعشلا

 ها 475 ىلوألا ؛ةرهاقلا :ةينيدلا - ١١6 .م1

 ةرماعلا ةعبطملا ءينارعشلا فراعلل (رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول)"يربكلا تاقبطلا"

 .م1841/- ه18*11 رصم :ةيفرشلا

 «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم ءرمع دمع يلع روتكدلا :قيقحت دعس نبال "ريبكلا تاقبطلا"

 ىلوألا 1411١ه-10١1١م.

 ماشلا ؛ةيفلسلا ةبتكملا :يوازمحلا ةزمح نبال "ةحجارلا ةنيبلا ىلإ ةححضاولا ةقيرطلا"

PIAA aa 

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءديعسلا دمحم رجاه وبأ :قيقحت ءيبهذلل "بع نم ربخ يف ربعْلا"

 .خيرات نود «نانبل

 ةيناثلا ءيكراسملا ريس يلع نب دمحأ روتكدلا :قيقحت «ىلعي بأ يضاقملا "هقفلا لوصأ يف ةدعلا"

 .رشان نود م١199: -ه

 ثارتلا ءايحإ راد «ركاش دومحم :قيقحت «يريمشكلا هاش رونأ ةمالعلل "يذشلا فرعلا"

 ىلوألا توریب :يبرعلا ١4765ه - 1٠١4م.

 دصحأ روتكدلا :قيقحت يلالبنمرشلل "ديلقتلا زاوجب فالخلا نم حجارلا نايبل ديرفلا دقعلا"

 ىلوألا :توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءربونس حورف دمحم ۱٤۲۸ھ -  ۲٠١۷.م

 بتكلا راد ؛نارثع دمحم :ءانتعالا «نيدباع نبال "ةيدماحلا ىواتفلا حيقنت يف ةيردلا دوقعلا"

 ها 479 ىلوألا ءنانبل «توريب «ةيملعلا -1٠١4م.

 بتكلا راد ؛ءسيملا ليلخ :طبض «يزوجلا نبال "ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا"

 .م۱۹۸۳ - ه١ 507 ىلوألا «نانبل «توريب «ةيملعلا
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 نمحرلا ظوفحم :قيقحت «ينطقرادلل (ينطق رادلا للع) "ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا"

 .م1986 - ه١ 5+5 ىلوألا «ةيدوعسلا ؛ضايرلا «ةبيطراد «يفلسلا هللا نيز

 .خيرات لود «تنوروب ءركفلا راد «يتربابلل "ةيادهلا حرش ةيانعلا"

 «ثوريب «ةيملعلا بتكلا راد «يوادنه دیمحلا دبع :قيقحت «يديهارفلا ليلخلل "نيعلا"

 .ما5 ٠١8 - ھ٤۲٤۱ لوألا ناتبل

 ٍ ِ وبا :قيقح ٬ي يق حرش يف ةيسشلا دالوأ ةبتكم «شئاع وبأ :قيقحت ءىواخسلل "ةياورلا ملع ىف ةيادها حرش ىف ةياغلا"

 .م1 ٠١1 - ها 477 ىلوألا ؛ثارتلل

 رداقلا دبع دمحم :قيقحت ءيراصنألا ايركزل "ةّيدرولا ةجهبلا ةموظنم حرش يف ةيهبلا ررغلا"

 .م ٠۹۹۷ - ه1 1414 ىلوألا ءنانبل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءاطع

 .م١٠١1 -ه1 4171١ ةئلاثلا ؛ةرهاقلا «ةيرصملا بتكلا راد ؛دربملل "لضافلا"

 «ركفلا راد ءلضفلا وبأ دمحمو دمحم يلع :قيقحت ءيرشغزلل "ثيدحلا بيرغ يف قئافلا"

 .م19498-ه1414 توريب

 دومحم :قيقحت «يزازبلا دمحم نب دمحمل "زيجولا عماجلا "ب ةايسملا "ةيزازبلا ىواتفلا"

 .خيرات نود «دنبويد داحتالا ةبتكم «يجرطم

 «يمسأاقلا دمحأ ريبش خيشلا :قيقحت «يولهدلا نيدلا ديرف مامإلل "ةيناخراتاتلا ىواتفلا"

 م١1١1 - ها 47١ ىلوألا ءدنهلا دنبويد ءايركز ةبتكم

 .خيرات نود ؛توريب «ةفرعملا راد «يكملا يمتيطا رجح نبال "ةيشيدحلا ىواتفلا"

 دوم :قيقحت ءمساقلا يأ نب روصنم نسح مامإلل (ناخخ يضاق ىواتف) "ةيناخلا ىواتفلا"

 .خيرات نود «دنيويد .داحتالا ةبتكم ءيجرطم

 قالوب «ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا ءيلمرلا نيدسلا ريخ "ةيربلا عفنل ةيريخلا ىواتفلا"

 .م۱۸۸۲ - ھ۱۲۰ ۰ ر صم

 مولعلا راد ءيوتسبلا نامثع دمحم :قيقحت «يفتحلا نيدلا جارس مامإلل "ةيجارسلا ىواتفلا"

 .م11١1 -- ه577١ توريب «ةيملعلا بتكلا رادو ةيقيرفإ بونج ءايشينيل ءايركز
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 ةعماج تاطوطخ «يصاخلا نيدلا مجن :بيترتو عج «ديهشلا ردصلل "ىرغصلا ىواتفلا"

 .1۸۸ :مقر «ضايرلا ؛دوعس كلملا

 يلع نب دمحأ نب رداقلا دبع :نيودتو عمج «يمتيهلا رجح نبال "ةّيهقفلا ىربكلا ىواتفلا"

 ها 2" ة ةثلاثلا ؛نائبل .توربب ءةيملعلا بتكلا راد ءنمحرلا دبع فيطللا دبع :قيقحت :يكملا

 مآ“ ا١مل-

 «يجرطم دوصخ :قيقحت «نيدلا ماظن خيشلا :فارشإلا ؛دنهلا ءاملع ةنح "ةيدنملا ىواتفلا"

 .خيرات نود هدنپوید داحتالا ةبتكم

 بتكلا راد ءىسوم نب دادقم :قيقحت ,يجلاولولا نيدلا ريهظ حتفلا يبأل "ةيجاولولا ىواتفلا"

 .م۳٠٠۲ - ه١ 575 ىلوألا .نانبل .توريب «ةيملعلا

 «يبرعلا باتكلا راد «يناهبنلا فسوي خيشلل "ريغصلا عماجلا ىلإ ةدايزلا ٌمض يف ريبكلا حتفلا"

 .خيرات نود «توريب

 -.ه١141١ ىلوألا ؛توريب ءاوضألا راد «يريش يلع :قيقحت «يفوكلا مشعأ نبال "حوتفلا"

 م10

 مأ ةعماج تاطوطخم ؛يراصنألا ايركزل "ةيناسنإلا تاوذلا حاورأ عفن يف ةيهلإلا تاحوتفلا"

 .ةطوطخملا مقر نود «ةيدوعسلا ءزيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا ةبتكم ىرقلا

 نب ديعسلا :قيقحت ؛يمليدلل "باهشلا باتك ىلع جّرخملا باطخلا روثأمب سودرفلا"

 .م1985- ه1 405 ىلوألا «نانبل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛ينويسب

 «مايقلا نسح رمع :قيقحت ؛ينارقلل "قورفلا ءاونأ يف قورُبلا راونأ"ب ىمسملا "قورفلا"

 .م۳١٠۲ - ها 474 ىلوألا نانبل «توريب :ةلاسرلا ةسسؤم

 - ھ۷ ةيناثلا .«توريب .ةفرعملا راد .ناضمر ميهاربإ :قيقحت ميدنلا نبال "تسرهفلا"

 .ما151/

 توريب ءركفلا راد ءمناغ نب دمحأل "يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر ىلع يناوذلا هكاوفلا"

 .ماؤ96 -- ه6
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 وبأ نيدلا ردب دمحم ديسلا :قيقحت «يونكللا يحلا دبعل "ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا"

 .م ۱۹۰٩ - ھ۱۳۲۶ نانبل «توريب ؛ةفرعملا راد «ينامعنلا سارف

 «يماجلا دمحأ نب نمحرلا دبع تاكربلا يبأل "يماجألم حرش”ب فورعملا "ةيئايضلا دئاوفلا"

 .م١1١1 - ها 47 ىلوألا ,ناتسكاب «يشتارك ءىرشبلا ةبتكم

 :يئاطلا كلام نبال "وحنلا يف ةصالخلا" :ةاّيسملا ."فيرصتلاو وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ"

 «ضايرلا ؛عيزوتلاو رشنلل جاهنملا راد ةبتكم «ينويعلا هللا دبع نب زيزعلا دبع نب ناميلس :قيقحت
 .خيرات نود

 «ءضايرلا ءجاهنملا راد ةبتكم ؛يقارعلا لضفلا يبأل (ةركذتلاو ةرصبتلا) "يقارعلا ةيفلأ"

 .م1٠١1/- ها 4174 ةيناثلا «ةيدوعسلا

 برعلا مالك نم بهذ امل عماجلا طيسولا سوباقلاو طيحملا سوماقلا) "طيحملا سوماقلا"

 ةنماثلا ؛«توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم «ثارتلا قيقحت بتكم :قيقحت «يدابآزوريفلل (طيطامش

 ,مادو6 ه5

 .خيرات نود ؛ثارتلل نايرلا راد .يواخسلل "عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا"

 دمحأو ةماوع دمحم خيشلا :قيقحت ءيبهذلل "ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا"

 ىلوألا «ةدج «نآرقلا مولع ةسسؤمو ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد «بيطخلا رمن دمحم

 م1۹4۲ - ھ۳

 بتكلا راد ؛يضاقلا هللا دبع ءادفلا يبأ :قيقحت ءيرزجلا ريثألا نبال "خيراتلا يف لماكلا"

 .ما5/81/- ه1 1+4/ ىلوألا ؛نانبل «توريب ؛ةيملعلا

 «يبرعلا ركفلا راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ءدريملل "بدألاو ةغللا يف لماكلا"

 .م ۱۹۹۷ -.ه5411١/ ةثلاثلا ءةرهاقلا

 دمحم يلعو دوجوملا دبع دمحأ لداع :قيقحت «يدع نبال "لاجرلا ءافعض يف لماكلا"

 .م۱۹۹۷ - ھ۱۸٤۱ یلوألا «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءضوعم

 ةثلاثلا ءةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم «نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت «هيوبيسل "باتكلا"

 1۹AA ¬2م.
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 راد «ءيرشخزلا هللا رال "ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا"

 .خيرات نود «نانبل «توريب هرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 يحبص :قيقحت «يمجعلا نبا طبسل "ثيدحلا عضوب يمر نمع ثيثحلا فشكلا"

 .م ۱۹۸۷ - ه۷١٤۱ یلوألا «توریب «بتکلا ملاع راد «يئاّرماسلا

 ءةيملعلا بتكلا راد «يرمنلا ميركلا دبع دمحم :قيقحت «يلماعلا نيدلا ءاهبل "لوكشكلا"

 .م۱۹۹۸ - ہه ۱٤۱۸ لوألا ءنانبل ,توریب

 نب ميهاربإ قاحسإ وبآ :قيقحت «يدادغبلا بيطخلل "ةياورلا لوصأ ةفرعم يف ةيافكلا"

 ,م٠1 07 ه1 4171“ ىلوألا ءرصم «ىدهلا راد ؛يطايمدلا حبحب لآ ىفطصم

 «ةلاسرلا ةسسؤم ؛يرصملا دمحمو شيورد ناندع :قيقحت «يوفكلا ءاقبلا يأل "تايّلكلا"

 .م1498- ها 419 ةيناثلا «توريب

 ةدامع ؛يرقشقلا دمحأ دمحم ميحرلا دبع :قيقحت ءيروباسينلا ملسم مامإلل "ءامسألاو ىنكلا"

 .م19814 - ها 4٠4 ىلوألا «ةيدوعسلا «ةرونملا ةنيدملا ءةيمالسإلا ةعماح اب يملعلا ثحبلا

 نيدلا سمشل (يراخبلا ىلع ينامركلا حرش) "يراخبلا حيحص حرش يراردلا بكاوكلا"

 - ه١١٤٠ ةيناثلا «نانبل هتوريب ؛يرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛ينامركلا فسوي نب دمحم

 م11

 داجلا بيدأ دّمحت :قيقحت ؛يوانملا نيدلا نيزل "ةّيفوّصلا ةداّسلا مجارت يف ةّيْرَدلا بكاوكلا"

 .خيرات نود «نانبل «توريب ءرداص راد

 راد ءروصنملا ليلخ :قيقحت ؛يزغلا نيدلا مجنل "ةرشاعلا ةئملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا"

 .م 1991 - ه1414 ىلوألا ,نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا

 .خيرات نود «توريب ؛ةفرعملا راد ءيطويسلل "ةعوضوملا ثداحألا يف ةعونصملا ينآللا"

 :قيقحت «يشكرزلل (ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا) "ةروهشملا ثيداحألا يف ةروثنملا ينآللا"

 .م1947-- ها 4٠5 ىلوألا «نانبل .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم

 .خيرات نود «توريب ءرداص راد «يرزجلا ريثألا نبال "باسنألا بيذبت يف بابللا"
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 ةدامع ءيدعاصلا ملاس نب ميهاربإ :قيقحت «غياصلا نسحلا نب دمحمل "ةحلملا حرش يف ةحمللا"

 ها 474 ىلوألا «يدوعسلا ؛ةرونملا ةنيدملا :ةيمالسإلا ةعماجلاب يملعلا ثحبلا - ٠٠١ 5م.

 «يرداقلا راد ءيدماحلا نديآ قداص دمحم :قيقحت «يدادغبلا بيطخلل "قرتفملاو قمّنملا"

 .م۱۹۹۷ - ها 4 11/ ىلوألا :توريب

 دياز ميهاربإ دومحم :قيقحت ؛نابح نبال "نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا"

 .خيرات نود «نانبل «توريب ؛ةفرعملا راد

 ىلوألا ؛توريب :يمالسإلا برغلا راد ءيطويسلل "تارواحملاو تارضاحملا" ١574اه -

 م۳

 راد «بيطخلا جاجع دمحم :قيقحت ءيِرُمْرُهَماَّرلِل "يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا"

 .ماالالا ه0 ىلوألا ,توريب ؛ركفلا

 دبع مالسلا دبع :قيقحت «يسلدنألا ةيطع نبال "زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا"

 -.ه14117 ىلوألا «نانبل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد دمحم يفاشلا ٠١1 .م1

 ةثلاثلا ,توريب ءةلاسرلا ةسسؤم «ضايف رباج هط :قيقحت «يزارلل "لوصحملا" ١4148ه-

  ۷.م

 «ةيملعلا بتكلا راد ؛يوادنه ديمحلا دبع :قيقحت ؛هديس نبال "مظعألا طيحملاو مكحملا"

 ىلوألا ؛نانبل :توريب  517١ها - 1١٠١م.

 «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يماس ميركلا دبع :قيقحت «هزام نبال "يناهربلا طيحملا"

 ىلوألا ١4714ه - ٠٠١4م.

 «لوبنتسإ ؛يدشفآ هللا ضيف ةبتكم تاطوطخم «يسخرسلا نيدلا يضرل "يوضرلا طيحملا"
 .96/8-951:مقر ءايكرت

 ىلوألا «توريب «بتكلا ماع «نيساي لآ نسح دمحم :قيقحت .دابع نبال "ةغللا يف طيحملا"

 .م1944- ه4

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ؛نيدلا دعس ليبن :قيقحت ءصّلخملا رهاط يبأل "تاّيِصّلخملا"

 ه1 479 ىلوألا ءرطق «ةيمالسإلا -7١١8م.
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 ءافلخلا راد «يمظعألا نمرلا ءايض دمحم :قيقحت «يقهيبلل ”ىربكلا نئسلا ىلإ لخدملا"

 .خيرات نود «تيوكلا «يمالسإلا باتكلل

 ةرهاقلا مالسلا راد «باهولا دبع دمحم ةعج يلعل "ةيهقفلا بهاذملا ةسارد ىلإ لخدملا"

 .م ۲٠١۱ - ه ۱٤۲۲ ةيناثلا

 .خيرات نود ءضايرلا ءدشرلا ةبتكم «بيقنلا نيدلا ريصن دمحم نب دمحأل "يفنحلا بهذملا"

 نود ءدنلا هدنيويد ءرشنلاو ةعابطلل لصيف ةرادإ «يدابآريخلا لضفلل "قطنملا يف تاقرملا"

 .خيرات

 ءالم دارم ةنازخ «ةيناميلسلا ةبتكملا تاطوطخم «ينيعلا نيدلا ردبل "عمجملا حرش عمجتتسملا"

 .884 :مقر ءايكرت ءلوبنتسإ

 راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت ءيروباسيتلا مكاحلل "نيحيحصلا ىلع كردتسملا"

 .م٠159 - ه١51١ ىلوألا ,نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا

 بتكلا راد ءيئاشلا دبع مالسلا دبع دمحم :قيقحت ؛يلازغلل "لوصألا ملع نم ىفصتسملا"

 .م 1991 - ه١ 4117 ىلوألا ؛نانبل .توريب «ةيملعلا

 «يدنفآ هللا ضيف ةبتكم تاطوطخم «يفسنلا نيدلا ظفاح تاكربلا يأل "ىفصتسملا"

 .۷٤۸:مقر ءايكرت «لوبنتسإ

 - _ه ٠٤١١ ةيناثلا «توريب ؛بتكلا ملاع ءيومحلا توقايل "اًمقص قرتفملا و اًعضو كرتشملا"

 م11

 دّمحم خيشلا ةعبطم ؛يراقلا يلع النملل "يدهملا (ةقيقح) بهذم يف يدرولا برشملا"

 .م1851- ه1171/4 ةرهاقلا .نيهاش

 -:149 :مقر ءايناملأ .كيزبيال ةعماج تاطوطخم ءينزوزلا نيسحلا هللا دبع يبأل "رداصملا"

4 . 

 ءنانبل ةبتكم «يومحلا يمويفلا دمع نب دمحأل "ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا"

 .خيرات نود «توريب
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 هدنبويد داحتالا ةبتكم «يدشارلا نيدلا لايك دمحمل "ءاتفإلا جهانمو يتفملا مسر يف حابصملا"

 .خيرات نود هدنهإ

 «لوبنتسإ «يدنفآ هللا ضيف ةبتكم تاطوطخم «يفسنلا نيدلا ظفاح تاكربلا يبأل "ىفصملا"

 .۸۳۳:مقر ءايكرت

 ىلوألا «نائبل «توريب «جاتلا راد .توحلا فسوي لايك :قيقحت «ةبيش يبأ نبال "فنصملا"

 .م1984-ه9

 :يملعلا سلجملا «يمظعألا نه رلا بيبح:قيقحت «يناعنصلا قازرلا دبع ركب يبأل "فنصملا"

 .م۱۹۷۰ - ھ۱۳۹۰ ینوألا نها

 ةموكح ةعبطم «نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت «يركسعلا دمحأ يبأل "بدألا يف نوصملا"

 .م1984 - ه١ 14٠68 ةيناثلا ءتيوكلا

 «ضايرلا ؛ةمصاعلا راد «ينالقسعلا رجح نبال "ةينايثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا"

 .م1468- ه11414 ىلوألا قيدوعسلا

 يدهملا :قيقحت «يعفاشلا يّزغلا نيدلا ردب تاكربلا يبأل "ةيمورلا لزانملا يف ةيردبلا علاطملا"

 .م4١٠1 - ه1 417٠8 ىلوألا ؛تارامؤلا ءيبظ وبأ .يديوسلا راد :ةيضاورلا ديع

 -.ه117417 رصم «قالوب «ةرماعلا ةعابطلا راد :يراصنألا ايركزل "يجوغاسيإ حرش علطملا"

 م۵

 .خيرات نود ءناريا «يروادلا ةبتكم تاروشنم «ينازاتفتلا نيدلا دعسل "لوطملا"

 نود :ةعبارلا ةعبطلا ةرهاقلا فراعملا راد ءةشاكع تورث :قيقحت :ةبيتق نبال "فراعملا"

 .خيرات

 ىلوألا ءقشمد «ملقلا راد «باّرَف نسح دمحم نب دمحمل "ةريسلا و ةنسلا يف ةريثألا ملاعملا"

 م1990 -ه1

 دبع لضفلا وبأو دمحم نب هللا ضوع نب قراط ذاعم وبأ :قيقحت «يناربطلل "طسوألا مجعملا"

 .م1496 - ه5168١ ةرهاقلا ؛:نيمرحلا راد «ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملا
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 ةعبطلا ؛ةرهاقلا ؛ةيميت نبا ةبتكم «ديجملا دبع يدمح :قيقحت «يناربطلل "ريبكلا مجسعملا"

 .خيرات نود «ةيناثلا

 - ه5١؟6 ةعبارلا «ةرهاقلا ءةيلودلا قورشلا ةبتكم «ةيبرعلا ةغللا عمجم "طيسولا مجعملا"

 م٠ 0

 ةسسؤم «يرمعلا ءايض مركأ :قيقحت :نايفس نب بوقعي فسوي يبأل "خيراتلاو ةفرعملا"

 .م1981 - ه١ 4٠١ ةيناثلا توريب :ةلاسرلا

 دبعو يروخاف دومحم :قيقحت «يزرطملا نيدلا رصان حتفلا يبأل "برغملا بيترت يف برغملا"
 .م19179 - ه1799 ىلوألا :ةيروس «بلح ءديز نب ةماسأ ةبتكم راتخم ديمحلا

 «ةفرعملا راد «يناليك ديس دمحم :قيقحت .يناهفصألا بغارلل "نآرقلا بيرغ يف تادرفملا"

 .خيرات نود «نانبل «توريب

 ةفاقثلا ةرادإ ءنيققحملا نم ةنجل :قيقحت «يناديزلا نيدلا رهظمل "حيباصملا حرش حيبتافملا"

 .م1١1؟- ه 11457 تيوكلا :ةيمالسإلا

 ىلع دادغب ةعماج تدعاس ؛يلع داوج روتكدلل "مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا"

 - .ه١١٤٠ ةعبارلا «يقاسلا راد ءرشع نماثلا دلجملاو «م ۱۹۹۳ -ه18417 ةيناثلا «هرشن

 م ۹

 دمحم :قيقحت «ءيواخسلل "ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا"

 .م19/86 - ه١ 86+14 ىلوألا «نانبل .توريب «يرعلا باتكلا راد :تشخلا ناثع

 ءايحإ ةنجل ؛ةميضع قلاخلا دبع دمحم :قيقحت دربملا ديزي نب دمحم سابعلا يبأل "بضتقملا"

 - .هه416١ ةثلاثلا «ةرهاقلا «ةيبرعلا رصم ةيروهمجل فاقوألا ةرازو «يمالسإلا ثارتلا

 م14

 مسق ءرهاط نيسح لوبقم :ثحابلا :(يونزغلا ةمدقم) ةيفنحلا عورف يف "ةّيونزغلا ةمدقملا"

 .م19910-ه1514 روهال «باجنب ةعماج ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللا

 نب نامحرلا دبع روتكدلا :قيقحت ,حلفم نبال "دمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقملا"

 .م٠119 -ه١٠5١ ىلوألا ءةيدوعسلا ءضايرلا ءدشرلا ةبتكم «نيميثعلا ناهيلس
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 راصن دومحم :قيقحت «فسوي نب دمع مساقلا يبآ نيدلا رصانل "ةيفنحلا ىواتفلا يف طقتلملا"

 ىلوألا ءنانبل .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,دمحأ فسوي ديسلاو 1147١اه - 5١٠١م.

 حاتفلا دبع خيشلا :قيلعت و قيقحت «ةيزوجلا مّيق نبال ”فيعضلاو حيحصلا يف فيثملا رانملا"

 .م۱۹۷۰ -ه ۱۳۹۰ یلوألا ءبلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم .هدغوبأ

 ىلوألا .دابآ رديح ءفراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم ؛يكملا قفوملل "مظعألا مامالا بقانم"

 .م19:9- ه1

 ءشيواجو يزوزرغ :ةيراجتلا ةعبطملا ءيلع وبأ دمحأ :قيقحت ءيبلاعثلا روصنم يبأل "لحتتملا"

 .م1901-ه1119 ةيردنكسالا

 دبع دمحأ دمحم :قيقحت «ينيفيريصلا دمحم نب ميهاربإل "روباسين خيراتل قايّسلا نم بختتملا"

 یلوألا «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «زيزعلا ۱٤۰۹ھ -  ۱۹۸۹٩.م

 قفوم روتكدلا :قيقحت و ةسارد ءيناعمسلا دعس يبأل "يناعمسلا خويش مجععم نم بختتملا"

 لوألا «ضايرلا «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل بتكلا ملاع راد «رداقل ادبع نب هللا دبع نب

 .م1995-ه14117

 اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت و ةسارد ءيزوجلا نبال "ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا"

 .م11947 - ه1417١1 ىلوألا نانبل .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصمو

 «نانبل «توريب :ةيكيلوثاكلا ةعبطملا .فولعم سيولل "مولعلاو بدألاو ةغللا يف دجتملا"

 .خيرات نود ءرشع ةعساتلا ةعبطلا

 تاساردلل يناثوغلا راد ءاياطع ةماسأ :قيقحت ءيفنحلا يراقلا يلع الملل "ةيركفلا حنملا"

 ةيناثلا «قشمد ءةينآرقلا ۱٤۳۳ھ -  ۲١٠۲.م

 ةعبطملا ءيوونلل (ملسم ىلع يوونلا حرش) "جاجتحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا"

 .م19475- ه1" 41/ ىلوألا ءرهزألاب ةيرصملا

 روتكدلا :قيقحت ,ةعامج نبا نيدلا ردب خيشلل ”يوبنلا ثيدحلا مولع رصتخم يف يورلا لهنملا"

 ةيناثلا ءقشمد ءرشنلاو عيزوتلاو ةعابطللركفلا راد .ناضمر نامحرلا دبع نيدلا يحم ١5 1.ه

 .ما445-
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 دمحم دمحم روتكدلا :قيقحت ءيدرب يرغت نب فسويل "يفاولا دعب ىفوتسملاو يفاصلا لهنملا"

 ةرهاقلا ؛:ةيموقلا قتاثولاو بتكلا راد ةعبطمو باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «نيمأ ١4٠4-

 ه١9-1944 "4 م55

 «نائبل :توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛يزيرقملل "راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا"

 .م1991 -ه1414 ىلوألا

 بتكملاءيماشلا دمحأ حلاص :قيقحت :ينالطسقلل "ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا"

 ه1416 ةيناثلا .توريب ؛يمالسإلا - 1٠١ 4م.

 «ينارسيقلا نبال (طبضلاو طقتلا يف ةلثابتملا طخلا يف ةقفتملا باسنألا)'فلتخملاو فلتؤملا"

 لوألا ءنانبل .توريب ءةيملعلا بتكلا راد هتوحلا فسوي لايك :قيقحت ١41١ ىه -

 م11

 :قيقحت «يراقلا يلع الملل (ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا) "ىربكلا تاعوضوملا"

 ةيناثلا .توريب ءيمالسإلا بتكملا ؛غابصلا يفطل نب دمحم ١ 4٠5اه.- .م1945

 ناي لآ ناطلس نب دياز ةسسؤم «يمظعألا ىفطصم دمحم :قيقحت «كلام مامإلل "أطوملا"

 ىلوألا ءتارامإلا ءيبظ وبأ :ةيناسنإلاو ةيريفخا لامعألل ١ 4768ه - ۲٠١۶م.

 ىلوألا ,توريسب ءبتكلا ملاع ؛ةريمع نمحر لا دبع :قيقحت «ىنارعشلل "ىربكلا نازيملا"

 .م1986-ه49

 سمش نيسح دمحم :قيقحت ؛يدرب يرغت نبال "ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا"
 .م1991 - .ها4117 ىلوألا ؛نانبل :توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا

 راد «ينيغراملا ميهاربإل "عفان مامإلا ارقم لصأ يف عماوللا رردلا ىلع علاوطلا موجنلا"

 .ما15946 - ه516١ نانبل «توريب ؛«عيزوتلاو رشنلاو ةعابطللركفلا

 عيطم دمع :قيقحت «يرماعلا يزغلل "لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأل لمكألا تعنلا"

 .م1947 - ه17١*5 ايروس «قشمد ءركفلا راد «ةظابأ رازنو ظفاحلا

 روتكدلا :قيقحت ءيعاقبلا رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهربل "ةيفلألا حرش يف اهب ةيفولا تكتلا"

 ىلوألا ءضايرلا ءدشرلا ةبتكم «لحفلا نيساي رهام ۱٤۲۸ه_-۲٠٠۷م.
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 دبع نب ديسلا :قيقحت ءيرصبلا يدرواملا نسحلا يبأل (يدرواملا رسيفت) ”نويعلاو تكلا"

 .خيرات نود ءنانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ميحرلا دبع نب دوصقملا

 دومحمو يوازلا دحأ رهاط :قيقحت ءيرزجلا ريثألا نبال "رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا"

 .م۹۳٦۱۹٠ - ه۱۳۸۳ لوألا .خيشلا ضاير اهبحاصل ةيمالسإلا ةبتكملا «يحانطلا دمحم

 راد «ةيانع وزع دمحأ :قيقحت «يرصملا ميجن نبا رمعل "قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا"

 .م ۲٠٠۲ - ھ۲۲٤۱ ىلوألا ,نانبل .توريب ةيملعلا بتكلا

 :قيقحت «يوناريقلا دّمحم يبأل "تاهمألا نم اهريغ نم ةنودملا يف ام ىلع تادايزلاو رداونلا"

 .م1548 -ها 47١ ىلوألا .توريب ءيمالسإلا برغلا راد ؛ءاملعلا نم ةعامج

 ولاح دمحأ روتكدلا :قيقحت ,ءسورديعلا رداقلا دبعل "رشاعلا نرقلا رابخأ نع رفاسلا رونلا"

 .م1١٠1-ه1471 ىلوألا «نانبل ؛توريب ءرداص راد «يئوبلا مركأو طوؤانرألا دومحمو

 «دمحأ رون فرشأ ميعن :قيقحت ؛يونكللا حرش عم ينانيغرملل "يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا"

 .م1447 - ها 4 11/ ىلوألا .ناتسكاب ؛يشتارك «ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ

 يكرتو طوؤانرألا دمحأ :ءانتعا و قيقحت ءيدفصلا نيدلا حالصل "تايفولاب يفاولا"

 م٠٠15 -ه١117 ىلوألا ءنانبل ؛توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ىفطصم

 «يرماعلا يزغلل "يسلبانلا ينغلا دبع فراعلا ةمجرت يف يسدقلا دراولاو يسنألا درولا"

 .م ۲٠٠١ - ھ۳۷٤۱ ةيناثلا هتوريب ءنورشان باتك .يديزملا ديرف دمحأ خيشلا :قيقحت

 «يطايمدلا دمحأ خيسشلا ةيشاحو ىلحملا لالجلا حرش عم ينيوجلا نيمرحلا مامإل "تاقرولا"

 .ما998- ه11415١ ةعبارلا ؛دنهلا دابآردیح «يمالسإلا هقفلا ةيعوت زكرم

 «ةديدجلا قافآلا راد ءضبءون لداع :قيلعتو قيقحت «ينيطنسقلا ذفنق نبال "تايفولا"

 .م1941 - ها 11" ىلوألا ؛نانبل .توريب

 يدهم حلاص :قيلعتو قيقحت «يمالسلا عفار نب دمحم يلاعملا بأ نيدلا يقتل "تايفولا"

 .م194417 - ه7٠5١ ىلوألا ءنانبل ؛,توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «سابع

 يجالملا ةعبطم ؛يرهزألا رفاظ ريشبلا دمحمل "ةنيدملا ماع بهذم نايعأ يف ةنيمثلا تيقاويلا"

 .م ۱۹۰٦1 - ه ۱۳۲١ ةرهاقلا «یقثولا ةورعلا ةيعمحجل ةعباتلا «ةيسابعلا
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 نب عيبر هللا دبع يبأ :قيلعت و قيقحت «يوانملل " ركفلا ةبخن حرش حرش يف رردلاو تيقاويلا"

 .خيرات نود «ضايرلا ءدشرلا ةبتكم «يدوعسلا دمحم

 بتكلا راد ءيكلاملا يولع نب دمحم فيرشلا ديسلل "سنأ نب كلام ةرجلا راد مامإ"

 ةيناثلا ءنانبل .توريب ؛ةيملعلا ١٤۳١١ -ےه ٠٠١ م

 راد «يوامربلا دمحأ نب سايلإل "يرجحلا نماثلا نرقلا دعب ايف ءارقلا مجارتب ءالضفلا عاتمإ"

 ىلوألا :عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيملاعلا ةودنلا  47١ها - 1٠٠١م.

 ءايح] ةنحل ؛يشبح نسح روتكدلا :قيقحت «ينالقسعلا رجح نبال "رمعلا ءانبأب رمُعلا ءابنإ"

 .م1555- ه1189 ةرهاقلا ءيمالسإلا ثارتلا

 ةبتكملا ءيطفقلا فسوي نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا لاجل "ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ"

 ها47 4 ىلوألا ءتوريب ؛ةيرصنعلا - 1١١1م.

 ءانتعالا «يولهدناكلا ايركز دمحم ثدحملا خيشلل "كلام أطوم ىلإ كلاسملا زجوأ"

 ها 4174 ىلوألا ءقشمد ؛ملقلا راد ءيودنلا نيدلا يقت روتكدلا :قيلعتلاو - "1٠1م.

 نود «توريب ؛ةيرصعلا ةبتكملا .يراصنألا ماشه نبال ”كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حض وأ"

 .خيرات

 فرش دمحم :قيقحت «يدادغبلا اشاب ليعاسإل "نوئنظلا فشك ىلع ليذلا ين نونكملا حاضيإ"

 .خيرات نود :توريب «يرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛هكليب تعفر ملعملاو نيدلا

 «باهولا دبع دمحمو نوسرك ميهاربإ دماح :حيحصتو ديرجت «ينانيغرملل "يدتبملا ةيادب"

 .م1915- ه11/68 ىلوألا ءرصم ؛حوتفلا ةعبطم

 ايركز دمحم ثيدحلا خيش قيلعت عم يروفنراهسلا دمحأ ليلخ خيشلل "دوهجملا لذب"

 .خيرات نود «نانہل :توریب ءةيملعلا بتكلا راد :يولهدناكلا

 ةنحل ءراجنلا يلع دمحم :قيقحت .يدابآزوريفلل "زيزعلا باتكلا فئاطلت يف زييمتلا يوذ رئاصب"

 .ما 485 هذا 515 ةغلاغلا .ةرهاقلا «يمالسإلا ثارتلا ءايحإ

 راد «راکز ليهس روتكدلا :قيقحت «ميدعلا نبا نيدلا لاکل "بلح خيرات يف بلطلا ةيغب''

 .خيرات نود ءنائبل «توريب ءركفلا
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 «يرايبألا ميهاربإ :قيقحت «يبضلا ةريمع نبال "سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب"

 .م1984- ه١٠14١ ىلوألا «توريب «ينانبللا باتكلا رادو ةرهاقلا ءيرصملا باتكلا راد

 راد ؛ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت «يطويسلل "ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب"

 .م191/4- ه1" ةيناثلا :,توريب ,ركفلا

 .م۱۹۹۱ -ه ۱٤۱۲ عرق رفک ءىدملا راد ءْغاَبَدلا دارم ىفطصمل ”نيطسلف اندالب"

 ةيرهزألا ةبتكملا ءيرثوكلا دهازل "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةريس يف ينامألا غولب"

 .م1998-ه1514 ةرهاقلا «ثارتلل

 دمحم :قيقحت ءربلا دبع نبال "سجاهلاو نهاذلا دذحشو سلاجملا سنأو سلاجملا ةجهب"

 .م1981 - ه1405١1؟ ةيناثلا :نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «يلوخلا يبمرم

 نب يبحي نيدلا دامعل "لئامشلاو ريسلاو تازجعملا صيخلت يف لثامألا ةيغبو لفاحملا ةجهب"

 .م1917- ه1 توريب ءراص راد ءيرماعلا ركب يبأ

 زكرم ءاقب رهظم دمحم روتكدلا :قيقحت .يناهفصألل "بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب"

 - ه١ ٤١٦ ىلوألا «ةيدوعسلا ءىرقلا مأ ةعماج :يمالسإلا ثارتلا ءايحإ و يملعلا ثحبلا

 م1

 ىلوألا ؛توريب ؛ملقلا راد .فسوي ناضمر ريخ دمحم :قيقحت ءاغبولطق نبال "مجارتلا جات"

 .م1997 ه1

 ةعبطم «جارف دمحأ راتسلا دبع :قيقحت «يديبزلا ىضترمل "سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات"
 .م1955 - ه1786 تيوكلا ةموكح

 «ةمثيخ يبأ نب دمحأ ركب يبأل (يناثلا رفسلا)"ريبكلا خيراتلا" :ىّمسملا "ةمثيخ يبأ نبا خيرات"

 -.ه15171/ ىلوألا «ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل ةيثيدحلا قورافلا ءلله يحتتف نب حالص :قيقحت

 م

 ءركفلا راد «ةداحش ليلخ ذاتسألا :قيقحت «نودلخ نب نامحرلا دبعل ”نودلخ نبا خيرات"

 .م۲۰۰۰- ھ۲۱٤۱ توريب
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 نب ورمع :قيقحت «"ركاسع نبا ” ب فورعملا نسحلا نب يلع مساقلا يبأل "ركاسع نبا خيرات"

 .م٩٩۱۹۹ - ھ۱۵٤۱ توریب ,ركفلا راد ءيورمعلا ةمارغ

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛ديعس وبأ دمحأ نب نامحرلا دبعل "يرصملا سنوي نبا خيرات"

 م١٠١1 -ه١151 ىلوألا

 نب يماس :قيقحت «فوتسملا نبال (لثامألا نم هدرو نمب لماخلا دلبلا ةهابن)"لبرا خيرات "

 - ها401١ قارعلا ؛مالعإلاو ةفاقثلا ةرازوو رشنلل ديشرلا راد ءراقصلا سامخ ديشلا

 م۰

 راد « نسج يورسك كيس :قيفحت ءيناهبصألا ميعن يبأل (ناهبصأ رابخآ) "ناهبمأ خيرات"

 .م٠1994 -.ه١41١ ىلوألا ,نانبل .توريب ةيملعلا بتكلا

 راد «راجنلا ميلحلا دبع روتكدلا :ةيبرعلا ىلإ هلقن «نالكورب لراكل "يبرعلا بدألا خيرات"

 .خيرات نود «ةسماخلا ةعبطلا «ةرهاقلا ء«فراعملا

 مالسلا دبع رمع روتكدلا :قيقحت «يبهذلل "مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات"

 .م٠194 - ه١151 ةيناثلا توريب ءيرعلا باتكلا راد ,يرّمْذت

 ميلعتلا ةرازو ءيزاجح يمهف دومحم :ةيبرعلا ىلإ هلقن ءنيكزس داؤفل "يرعلا ثارتلا خيرات"

 -ه1 415 ةيناثلا ءريطق «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ءيطويسلل "ءافلخلا خيرات"

 م۳

 .خيرات نود «توريب «نابعش ةسسؤم «يركبرايدلل "سيفن سفنأ لاوحأ يف سيمخلا خيرات"

 رهاط نب دمحم :قيقحت (ه١٠1 :ت) يربطلا ريرج نب رفعج يبأ مامإلل "يربطلا خيرات"

 .م١٠5ا/-.ه15478 ىلوألا «توريب ءقشمد ءريثك نبا راد «يجنزربلا

 :قيقحت (ه4 47 :ت) يخونتلل "مهريغ و نييفوكلاو نييرصبلا نم نييوحنلا ءايلعلا خيرات"

 - ه١١٤١ ٠ ةيناثلا «ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل رجه هولحلا دمحم حاتفلا دبع روتكدلا

 م11
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 ةيدنلوهلا ءنديل «ليرب عبطم «يدادغبلا يبوقعيلا قاحسإ نب دمحأل "يبوقعيلا خيرات"

 .م18817-ه ۱

 «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم «بزع دمحم مهئيز دمحم «قيقحت ءيزوجلا نبال "سدقملا تبب خيرات"

 م١١٠1 -ه1417 ١ ىلوألا :ةرهاقلا

 راد «يورمعلا ةمارغ نب رمع ديعس يبأ نيدلا بحم :قيقحت ءركاسع نبال "قشمد خيرات"

 .م19946 -ه1416 توريي ءركفلا

 داوع راشب :قيقحت «يدادغبلا بيطخلل (دادغب خيرات)"اهيثدحم رابخأ و مالسلا ةنيدم خيرات"

 .م7١:5-ه1141717 ىلوألا .توريب ؛يمالسإلا برغلا راد .فورعم

 يدجم روتكدلا :قيقحت .يديرتاملا روصنم يبأ مامإلل (يديرتاملا ريسفت) "ةنسلا لهأ تاليوأت"

 .م8١٠1 - ه1477١ ىلوألا ءنائبل «توريب «ةيملعلا بتلا راد «مولساب

 ءراصن نسح دومحم دمحم دومحم :قيقحت «ءيطويسلل "ةفينح يبأ بقانمب ةفيحصلا ضييبت"

 .م٠154 - ها 14٠١ ىلوألا «نانبل .توريب :ةيملعلا بتكلا راد

 ىلوألا «ةرهاقلا ؛قالوب :ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا ءيعليزلل "قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت"

 .م1896 - ه1

 :مقر «ضايرلا .دوعس كلملا ةعماج تاطوطخم ء يسامألا نيدلا نانسل "مراحملا نييبت"

۲ 

 «يقشمدلاركاسع نسال "يرعسألا نسسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن ايف يرتفملا بذك نييبت"

 .خيرات نود ؛ىلوألا ةعبطلا «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا «يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا :قيلعت

 .خيرات نود ءنانبل «توريب «ةفرعمل ا راد «يبهذلل "ةباحصلا ءايسأ ديرجت"

 داوع راششي روتكدلا :قيقحت ءيزملا فسوي جاجسحلا يبأل "فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت"

 .م19494 -ها 47٠١ ىلوألا نانبل :توريب ءيمالسإلا برغلا راد .فورعم

 نود «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يمتيهلا رجح نبال ”جاهنملا حرش يف جاتحملا ةفحت"

 .خيرات
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 يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا لمح نع ينغملا" :ىّمسملا "نيدلا مولع ءايحإ جيرخت"

 نب فرشأ دمحم وبأ :ءانتعالا «يقارعلا نيدلا نيز لضفلا يبأ ظفاحلل "رابخألا نم ءايحإلا

 .م1466 - ه18"11 ىلوألا ءضايرلا «ةيربط ةبتكم .دوصقم ا دبع

 دصأ رع يلع :قيقحت و ةسارد :يعليزلل "فاشكلا يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت"

 ه١ 41 ىرقلا مأ ةعماج «نيدلا لوصأ و ةوعدلا ةيلك «ةيعرشلا ايلعلا تاساردلا «حدحداب

 .م19946-

 «يبايرافلا دصحم رظن ةبيتق وبأ :قيقحت ءيطويسلل "يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت"

 ٠۹۹٤ - ه١ 416 ةيناثلا ءضايرلا ءرثوكلا ةبتكم

 قيقحت «ينارسيقلا نبال (نابح نبال نيحورجملا باتك ثيداحأ فارطأ) "ظافحلا ةركذت"

 .م1944١ - ه١ 418 ىلوألا ؛.ضايرلا «يعيمصلا راد ديجملا دبع يدمح

 «ةيملعلا بتكلا راد «يملعملا ىيحي نب نمحرلا دبع :حيحصت ؛يبهذلل "ظافحلا ةركذت"

 .خيرات نود «نانبل هتوريب

 :قيقحت «نقلملا نبال (يواضيبلل لوصألا جاهنم جيرخت) "جاهنملا ثيداحأ ىلإ جاتحملا ةركذت"

 .م199454 - ه1516١ ىلوألا «توريب ءيمالسإلا بتكملا .ديجملا دبع يدمح

 - ه1 47 ىلوألا ءرصم «ةيرينلا ةعابطلا ةرادإ «ينّتفلا رهاط دمحمل "تاعوضوملا ةركذت"

 م16

 نبا" ب فورعملا نمحرلا دبع خيشلل "اهئابدأ و اهئايلع نم قشمد نايعأ ضعب مجارت"

 .م1885- ها ٠ ؛ توريب :ةينانبللا ةعبطملا "وشاش

 ةعامج :قيقحت ءضايع يضاقلل "كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت"

 -ه1147 ةيناثلا :ةيبرغملا ةكلمملا :ةيمالسإلا نوؤسشلاو فاقوألا ةرازو «نيققحملا نم

۳ . 

 ملاع راد ءيجنوتلا دمحم روتكدلا :قيقحت «يكاطنألا دوادل "قاشعلا رابخأ يف قاوسألا نييزت"

 .م۱۹۹۳ ۰ه ۱٤۱۳ یلوألا ,توریب «بتکلا
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 راد ءينسحلا رجيح دمحم نب ماشه :قيقحت «ءيطويسلل "كلام مامإلا بقانمب كلاملا نييزت"

 ىلوألا ءبرغملا ءءاضيبلا رادلا ؛ةثيدحلا داشرلا  47١ه1١٠١ - 1م.

 راد ؛تاكرب لماك دمحم :قيقحت ؛يئاطلا كلام نبال "دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست"

 -ه ۱۳۸۷ ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل يبرعلا بتاكلا  1۹٦۷.م

 نمحرلا دبع نب دمحم روتكدلا :قيقحت ءينيمامدلا نبال "دئاوفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت"

 .م۱۹۸۳ - ه1“ ىلوألا عبطملا ركذ نود :يدفملا

 ميلعتلا ةرازو تاطوطخم ءيموزخملا ينيمامدلا نبال "دئاوفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت"

 مقر ءایکرت «ةيبرتلاو :۱۳۲۷۰۱۳۲۹ .

 رقص زيزعلا دبع :ءانتعالا ءيجونرزلا مالسإلا ناهرب مامإلل "ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت"

 ىلوألا ؛ناتسكاب «يشتارك ؛ىرشبلا ةبتكم «نیهاش  47١ه1١1١ - 1م.

 يميخلا دمحم حالص :قيقحت «يجونرزلا مالسإلا ناهرب مامإلل "ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت"

 ه1416 ةثلاثلا «نانبل .توريب «ميزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ريثك نبا راد ءنادمح ريذنو -

 م

 بتكملا ؛ينابق ناورم :قيقحت ءيجونرزلا مالسإلا ناهرب مامإلل "ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت"

 ىلوألا .,توريب ,يمالسإلا 14٠١ه-941١ام.

 قازرلا دبع دمحم :قيلعت ءيجونرزلا مالسإلا ناهرب مامإلل "ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت"

 .خيرات نود ءدنهلا ءدنبويد ءداحتالا ةبتكم «يمساقلا

 «روشاع نب دمحم وبأ :قيقحت ؛يبلعثلل (نآرقلا ريسفت نع نايبلاو فشكلا) "يبلعثلا ريسفت"

 ه14717 ىلوألا ءنانبل ؛توريب ؛يرعلا ثارتلا ءايحإ راد -  ۲٠٠۲.م

 رازن ةبتكم ء«بيطلا دمحم دعسأ :قيقحت ؛يزارلا متاح يبأ نبال "متاح يبأ نبا ريسفت"

 ةلاثلا ءةيدوعسلا ءزابلا ىفطصم ٤۱۹ ه٠۹۹۸ - ۱ .م

 «نيققحملا نم ةعومجم :قيقحت ءيقشمدلا ريثك نبال (ميظعلا نآرقلا ريسفت) "ريثك نبا ريسفت"

 ىلوألا «ةزيج «ثارتلل خيشلا دالوأ ةبتكمو ةزيج «ةبطرق ةسسؤم ١1147١ه - 1٠٠١م.
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 يآ يضاقلل "ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ"ب ىّمسملا ”دوعسلا يبأ ريسفت"

 «ضايرلا ؛ةثيدحلا ضايارلا ةبتكم ءاطع دمحأ رداقلا دبع :قيقحت « يفتحلا يدايعلا دوعسلا

 .خيرات نود

 :ءانتعالا ءيسولآلل (يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور) "يسولآلا ريسفت"

 نود «نانبل «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يدادغبلا يسولآلا يركش دومحم ديسلا

 .خيرات

 دبع دمحم :قيقحت ؛يواضيبلل "ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ"ب ىمسملا "يواضيبلا ريسفت"

 .م1991 - ه1 414 ىلوألا .توريب ءيرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يلشعرملا نمحرلا

 فوؤرلا دبع هط :قيقحت (ه1417) يرتستلا هللا دبع نب لهس دمحم يبأل "يرتستلا ريسفت"

 .م١٠٠7 4 - ه١ 14768 ىلوألا «ثارتلل مرحلا راد «يلع دمحم نسح دعسو دعس

 نيدلا لالجلو (ليئارسإ ينب ىلإ ةرقبلا نم)يطويسلا نيدلا لالجل"نيلالجلا ريسفت"

 .خيرات نود ؛ناتسكاب ءروهال «ةينامحر ةبتكم (سانلا ىلإ فهكلا نم)يلحملا

 ءركفلا راد ؛يزارلا نيدلا رخف مامإلل (بيغلا حيتافمو ريبكلا ريسفتلا) "يزارلا ريسفت"

 .م1941 - ه1 ١ ىلوألا ؛نانبل :توريب

 «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ءركاش دمحم دمحأ :قيقحت «ءيريطلا رفعج يبأل "يربطلا ريسفت"

 ,م١٠٠١5 -ه١1547 ىلوألا

 «نطولا راد «ميهاربإ نب رساي :قيقحت ءيناعمسلا دمحم نب روصنم رفظملا يبأل "نآرقلا ريسفت"
 .م1991/- .ه1514١ ىلوألا ءضايرلا

 «بتكلا ملاع راد ءيراخبلا ريمس ماشه :قيقحت ؛يبطرقلا هللا دبع أل "يبطرقلا ريسفت"

 .م٠1 01 - ه1 577 ضايرلا

 راد «ةيانع وزع دمحأ :قيقحت ءيرهظملا يفنحلا ينايثعلا هللا ءانث دمحم يضاقلل "يرهظملا ريسفت"

 .م١٠1 4 - ها 1478 ىلوألا ,نانبل «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 «يفسنلا دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأل (ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادم) "يفسنلا ريسفت"

 .م1998-- ه١ 415 ىلوألا «توريب «بيطلا ملكلا راد ءيويدب ىلع فسوي :قيقحت
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 دمحم نب نسحلا نيدلا ماظنل (ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ) "يروباسينلا ريسفت"

 ىلوألا ؛ناتبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «تاريمع ايركز خيشلا :قيقحت «يروباسينلا

 .م1946- ه4

 هللا دبع :قيقحت ءيخلبلا يدزألا ناييلس نب لتاقم نسحلا يبأل "ناهيلس نب لتاقم ريسفت"

 .م7١١1- ها 457“ ىلوألا :توريب «يرعلا ثارتلا ءايحإ راد «دومحم

 نبال "نابهو نبا ةموظنم حرش"ب فورعملا "دئارشلا ديق ليمكتب دئارفلا دقع ليصفت"

 ءعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مالسإلا خيش ةيميداكأ «يندملا دشرأ ديسلا :قيقحت ءيبلحلا ةنحشلا

 .م۲۰۱۷- ه 478١1ةيناثلا «دنبويد

 هظفح ةماوع دمحم نقتملا ثدحملا خيشلا :ةسارد ؛ينالقسعلا رجح نبال "بيذهتلا بيرقت"

 - ه١41١ ةثلاثلا «نانبل «توريب ءملقلا راد ءبلح ؛ةيروس ءديشرلا راد ءيلاعت هللا

 م١111

 :قيقحت .يفنحلا يسوبدلا رمع نب هللا ديبع ديز يبأ مامإلل "هقفلا لوصأ يف ةلدألا ميوقت"

 .م1١٠1 - ها 47١ ىلوألا ءنانبل «توریب ءةيملعلا بتكلا راد «نيدلا يحم ليلخ خيشلا

 ةرازو «يميعنلا ميلس دمحم روتكدلا :ةمجرت «يزود تراهنيرأ "ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت"

 .م1981 - ه8405١ ةيقارعلا ةيروهمجلا ؛مالعألاو ةفاقثلا

 يكم دارم دّممم خيشلل "راتتلا كولمو راغلبو نازق عئاقو يف راثآلا حيقلتو رابخألا قيفلت"

 ها 477 لوألا «نانبل «توریب ءةيملعلا بتكلا راد ؛نيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت ءيزمرلا

 م

 فسوي :قيقحت ءيدنقرمسلا ثيللا يبأل "نيلسرملاو ءايبنألا ديس ثيداحأب نيلفاغلا هيبنت"

 م -.ها١471١ ةثلاثلا .توريب « قشمد ءريثك نبا راد «يویدب يلع

 نود .ةجحملا «ينيوحلا قاحسإ يبأل "دجامألا بتك يف رظنلا نم عقو ام ىلإ دجاحلا هيبنت"

 .خيرات -
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 :قيقحت .ينانكلا قارع نبال "ةعوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزتت"

 نود ؛نانبل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «قيدصلا دمحم هللا دبع «فيطللا دبع باهولاددبع

 .خيرات

 .خيرات نود «نانبل :توريب :ةيملعلا بتكلا راد .يوونلل "تاغللا و ءامسألا بيذبت"

 ىلوألا ءدنحلا «ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبطم «يالقسعلا رجح. نبال "بيذهتلا بيذبت"

 .م11084-ه5

 داوع راشب روتكدلا :قيقحت ؛يزملا نيدلا لامج ظفاحمل "لاجرلا ءامسأ ين لايكلا بيذهت"

 .م19417 - .ه11407١ ةيناثلا «توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم «فورعم

 ةعابطلل ةيبرعلا ةيموقلا راد .نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ءيرهزألل "ةغللا بيذبت"

 .م19754- ه4

 نيدلا رصان نبال مهانكو مهباقلأو مهباسنأو ةاورلا ءامسأ طبض يف "ةبتشملا حيضوت"

 .خيرات نود :توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم ؛يسوسقر علا ميعن دمحم :قيقحت «يقشمدلا

 يلع نمحرلا دبع :قيقحت «يدارملل "كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت"

 -.ه141717 ىلوألا ,ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد :ناييلس ٠١1 .م1

 .م1984 - ه5٠4١ تاساردلل ىدهلا زكرم ؛ناحطلا دومحمل "ثيدحلا حلطصم رسيت"

 راد ؛"يفنحلا هاشداب ريمأ" ب فورعملا يراخبلا دومحم نب نيمأ دمحمل ”ريرحتلا ريسيت"

 .خيرات نود .توريب ؛ركفلا

 نود ؛ةرهاقلا .فراعملا راد «يبلاعثلا روصنم يبأل "بوسنملاو فاضملا يف بولقلا راهث"

 .خيرات

 «طوؤانرألا رداقلا دبع :قيقحت «يرزجلا ريثألا نبال "لوسرلا ثيداحأ ين لوصألا عماج."

 .م1959 - ه1789١ نايبلا راد ةبتكم «يناولحلا ةبتكم «حالملا ةعبطم

 " فيرشلا :ميدقت «توحلا لايكل "ةيماشلا دالبلا يف نييشرقلا باسنأل ةيهبلا رردلا عماج

 «توريب «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل عيراشملا راد «يقشمدلا ينيسحلا يكيوشلا رينم دمحم

 ىلوألا 157 4ه-"1٠1م.
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 :قيقحت «ينييالغلا ىفطصم خيشلل (ءازجأ ةثالث يف ةعوسوم) "ةيبرعلا سوردلا عماج"

 نورشعلاو ةنماثلا ؛توريب «ةيرصعلا ةيبرعلا ةبتكملا ؛ةجافخت معنملا دبع روتكدلا ١415ه -

 .م14

 ةعبارلا ؛دنلا ءؤانكل ءروشك لون عبطملا ءيناتسهقلل "نيرحبلا يثاوحو زومرلا عماج"

 .م1۸۹- ھ۹

 - ه ۱٤٩١ ؛يبظ وببأ ؛يناقثلا عمجملا :يشبحلا دمحم هللا دبعل 'يشاوحلاو حورشلا عماج"

 م4

 دبع نب يبنلا بر دبع يضاقلل (ءاملعلا روتسد) "نونفلا تاحالطصا يف مولعلا عماج"

 .ةيملعلا بتكلا راد ءصحف يناه نسح :ةيسرافلا هتارابع برع ءيركن دمحألا لوسرلا

 .م١٠50 -ه١11471 ىلوألا «توريب

 يلع يبأل (ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط) "ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج"

 - ه١١٤٠ ةيناثلا ,توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءيلع دمحم يمرم :قيقحت ءنهوكلا

 مل

 :مقر ءايكرت «ةيبرتلاو ميلعتلا ةرازو تاطوطخم ؛يونردألا نسح نب دّمحمل "ةغللا عماج"

1114 . 

 :مقر ءرصم «ةيرهزألا ةبتكملا تاطوطخم «يناتسهقلل "يناديكلا هقف حرش يف ينابملا عماج"

A 

 راد ؛ءايلعلا نسم ةعامج :قيقحت ؛يروداكلا نيدلا سمشل "تالكشملاو تارمضملا عماج"

 .م18١1- ها 4794 توريب :ةيملعلا بتكلا

 ءةيزوجلا نبا راد «يريهزلا لابشألا يبأ :قيقحت ءربلا دبع نبال "هلضفو ملعلا نايب عماج"

 .خيرات نود ءةيدوعسلا

 «ضوع ةوطع ميهاربإ :قيقحت «يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلل "ءايلوألا تامارك عماج"
 .م1١٠1 - ه11117 ىلوألا دنا «تارجغ ءاضر تاکرب «تتس لهآ زکرم
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 «فراعملا ةرئاد سلجم ةبطم «يمزراوخلل (ديناسملا عماج) "مظعألا مامإلا ديناسم عماج"

 .م۱۹۱۳ -ہه ۱۳۳۲ ىلوألا دنهلا دابآ رديح

 :ت) يديمحلا حوتف نب دمحم هللا دبع يبأل "سلدنألا ءايلع خيرات يف سبتقملا ةوذج"

 «سنوت ؛يمالسإلا برغلا راد ءداوع راشب دمحم .فورعم داوع راشب :قيقحت (ه

 ىلوألا 14174ه-1٠١8م.

 دمحت نب مويقلا دبع :قيقحت (ه١91 :ت) يطويسلل "بهاذملا فالتخا يف بهاوملا ليزج"

 .خيرات نود «ماصتعالا راد «يوتسبلا عيفش

 راد «ميهاربإ ليلخ معنملا دبع :قيقحت «يكبسلا نيدلا جاتل هقفلا لوصأ يف "عماوجلا عمج"

 ةيناثلا توريب ءةيملعلا بتكلا ۲٠١ - ٠٤۲١٤ .م

 «فراعملا ةسسؤم «يمشاحلا دمحأ ديسلل "برعلا ةغل ءاشنإو تايبدأ يف بدألا رهاوج"

 .خيرات نود ءتوريب

 ءيليمصلا فسوي روتكدلا :قيثوتو قيقدتو طبض .يمشاملا دمحأ ديسلل "ةغالبلا رهاوج"

 .خيرات نود «توريب ءاديص «ةيرصعلا ةبتكملا

 نب نيدلا ماسح روتكدلا :قيقحت «يماشلا نيدباع نبال (راتحملا در) "نيدباع نبا ةيشاح"

 ىلوألا «ةيروس ,قشمد «ثارتلاو ةفاقثلاراد ءروفرفلا حلاص دمحم 147١ه - ١٠١٠١م.

 يدابعلا مساق نب دمحأ مامإلل "جاتحملا ةفحت ىلع مساق نبا ةيشاح." ٠ ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا

 .م19/417“ - ھه ۱۳۵۷ دمح ىفطصم اهبحاصل رصمب

 دصحخم نب ناريلسل (بسيطخلا حرش ىلع بسيبحلا ةفحت) "بيطخلا ىلع ىمريجببلا ةيشاح"
 .م1946 - ه416١ توريب ركفلا راد .يعفاشلا يمريجببلا

 ناهيلسل (بالطلا جهنم حرش حيضوتب باهولا تاحوتف) "جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح"

 .خيرات نود «توريب «ركفلا راد «"لملا" ب فورعملا يرهزألا يليجعلا رمع نب

 «يرادملا يبلحلا ميهاربإل "راتخملا ردلا ىلع رايخألا ةفحت" :ةايسملا ردلا ىلع يبلحلا ةيشاح"

 :مقر «ضايرلا ءدوعس كلملا ةعماج تاطوطخم 538".
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 نيسح مداخ يولوم :قيقحت ءيئاطخلا هداز انالول "يناعلا رصتخ ىلع يئاطخلا ةيشاح"

 م146 ~7 يرون عبطم «ميقتسم دمحم يولومو مودخت مالغ يولومو

 «توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ءيناجرجلا فيرشلا ديسلل "فاشكلا ىلع ديسلا ةيشاح"

 .خيرات نود «تنانبل

 «يناجرجلا فيرشلا ديسلل "نيدلا دضعل بجاحلا نبا رصتخم حرش ىلع ديسلا ةيشاح"

 لوألا ءنانبل «توريب ءةيملعلا بتكلا راد «ليعايسإ نسح دمحم نسح دمحم :قيقحت

 ٤ھ - £ م۰

 خيرات نود ءناريا «يروادلا ةبتكم «يناج رجلا فيرشلا ديسلل "لوطملا ىلع ديسلا ةيشاح" .

 «لوبناتسا «ةرماعلا ةعابطلا راد «يناجرجلا فيرشلا ديسلل "علاطملا حرش ىلع ديسلا ةيشاح-"

 .م18750 - ه111ل/ا/ ايكرت

 ءرف راديب نسحم :قيقحت «يناجرجلا فيرشلا ديسلل "ةيسمشلا حرش" ىلع ”ديسلا ةيشاح"

 مال همه -ه 5 ةيناثلا «راديب تاروشنم

 ةبتكملا تاطوطخم «يسّلماربشلا ءايضلا يبأل "ةيندّللا بهاوملا ىلع ىسّلماربسلا ةيشاح"

 .؟181:مقر صم :ةيمالسإلا تاطوطخملل ةيزكرملا

 نابصلا يلع نب دمحم نافرعلا يبأل "كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح"

 .خيرات نود «ةيقيفوتلا ةبتكملا دعس فؤرلا دبع هط :قيقحت ( :ت) يعفاشلا

 «هدنيويد «داحتالا ةبتكم .يواطحطلا دّمحم نب دمحأل "راتخمملا ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح"

 .خيرات نود «دنهلا

 راد .يدلاخلا زيزعلا دع لم :قيقحت .يواطحطلل "حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح-"

 .م15910-ه1414 ىلوألا ءنانبل .توريب :ةيملعلا بتكلا

 دمحأ :قيقحت «يودعلا يديعصلا يلعل "ينابرلا بلاطلا ةيافك حرش ىلع يودعلا ةيشاح"

 .م1941/- ها 41/ ىلوألا ءرصم «يندملا ةعبطم ءمامإ يدمح

 سلجملا تاطوطخم «ينيئارفسإلا نيدلا ماصعل يواضيبلا ريسفت ىلع ماصعلا ةيشاح"

 :مقر «تيوكلا ءبادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا ١١74.



(fo¥) 

(f0۸) 

(£04( 

aD) 

(€) 

(4Y) 

25 

(1£) 

(٤ 16( 

(ETD 

(1Y) 

(1A) 

o4 

 «يدزيلا نيسح نب هللا دبعل "ينازاتفتلا رصتخم ىلع يئاطخلا ةيشاح ىلع يدزيلا ةيشاح"

 1/454 :مقر «يلم يئاروش سلجم هناخ بتك تاطوطخم

 ه۲۹۲١ ؤائكل ءروشك لون ةعبطم «يرانفلا يبلج المل "حييولتلا ىلع يبلج نسح ةيشاح"

Ao - 

 ءدوعس كلملا ةعماج ةبتكم تاطوطخم ؛يرانفلا يبلج المل "لوطملا ىلع يبلج نسح ةيشاح"

 :٦۷٠. مقر «ضايرلا

 «يورارجألا نيسح رهطأو يرهاظملا نيسح رفظمل "يتفملا مسر دوقع حرش ىلع ٌةيشاح"

 .خيرات نود ءروفنراهس «دنبويد ءايركز ةبتكم «يولؤاتلا فسوي دمحم يتفملا :قيقحت

 دمحم :قيقحت ءهداز يخييش نيدلا يحمل "يواضيبلا ريسفت ىلع هداز خيش نيدلا يحم ةيشاح"

 م٩۹۹٠ - ھ۱۹٤۱ یلوألا ءناتہل «توریب ؛ةيملعلا بتكلا راد «نیهاش رداقلا دبع

 ءروهال «ةينامحر ةبتكم ءيوهورمألا يلع زازعإ خيشلل "حاضيإلا رون ىلع حابصإلاةيشاح"

 .خيرات نود

 راد ءميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ءيطويسلل "ةرهاقلاو رصم خيرات يف ةرضاحملا نسح"

 .م14717/- ه1741/ىلوألا «يبلحلا يبابلا ىسيع ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 دمحأ :قيقحت «جاح ريمأ نبال "يدتبملا ةينغ و يلصملا ةينم حرش يف يِدَتملا ٌةيفيو ٌلجملا ٌةَبَْلَح"
 .م10١1 - ه١ 475 ىلوألا ؛توريب ,ةيملعلا بتكلا راد .يفنحلا دمحم نب

 ىلوألا «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .يناهبصألل "ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح"

 .م1588-ه8

 «راطيبلا ةجهب دمحم :قيقحت راطيبلا قازرلا دبعل "رشع ثلاثلا نرقلا خيرات يف رشبلا ةيلح"

 .م1987 -ه1 417 ةيناثلا :توريب ءرداص راد

 «ةيوناهتلا ةبتكملا ؛ينييارفسإلا نيدلا ماصعل "يماجلا حرش ىلع ماصع ىلوملا يشاوح"

 .خيرات نود «دنبويد

 ةيناثلا «نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛يعفاشلا يريمدلل "ىربكلا ناويحلا ةايح"
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 دمحم مالسلا دبع :قيقحت «يدادغبلا رداقلا دبعل "برعلا ناسل بابل بل و بدألا ةنازخ"

 .م1991- ه15414١ ةعبارلا «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم «نوراه

 توريب «راحبلا راد «ويقش ماصع :قيقحت «يومحلا ةجح نبال "برألا ةياغو بدألا ةنازخ"

 ٥ .م £۲ -ھهھ

 عسجرملا ركذ نود (ةطوطخم) يدنملا نكج يضاقلل يفنحلا هقفلا عورف يف "تاياورلا ةنازخ"

 .عقوملاو

 :مقر «ضايرلا ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم تاطوطخم ءِناَقْنَمَّسلل "نيتفملا ةنازخ"

۷ 

 ءةيبهولا ةعبطملا «يبحملا هللا لضف نيمأ دمحمل "رشع يداحلا نرقلا نايعأ ين رثألا ةصالخ"

 رصم  ۱۲۸٤.م ۱۸۹۷ - ھه

 .خيرات نود «ناتسكاب «ةيديشر ةبتكم «يراحبلا رهاط نيدلا راختفإل "ىواتفلا ةصالخ"

 راد ءينرقلا يلع يلغرف ظيفحلا دبع :قيقحت ءيريرحلل "صاوخلا ماهوأ يف صاوْغلا ةّرد"

 .م1995-ه1411/ ىلوألا .توريب «ليجلا

 .خيرات نود ءةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ءورسخ المل "ماكحألا ررغ حرش ماكحلا ررد"

 راد ؛يكملا يرعشألا يعفاشلا نالع نب دمحمل "نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد"

 .خيرات نود .توريب «يرعلا باتكلا

 ىلوألا «بلحب ةيماعلا ةعبطملا .يزرحتابلا نسحلا يبأل "رصعلا لهأ ةرصعو رصقلا ةيمّد"

 م1980 - ه4

 لآ نسح دمحم خيشلا :قيقحت ءيرّكْسلا نسحلا ديعس وبأ :دادعإ ؛"يلؤدلا دوسألا يبأ ناويد"

 .م19948- ه141/ةيناثلا .توريب ءرشنلاو ةعابطلل لالحلا ةبتكمو راد «نيساي

 ةعابطلل توريب راد :"ةيهاتعلا يبأ" ب فورعملا مساقلا نب ليعايسإل "ةيهاتعلا يبأ ناويد"

 م۱۰۸۹ - ھ٩٩٤۱ توریب «رشنلاو

 يفطلو بيطخلا ةيرد :قيقحت «يتسبلا حتفلا يبأ دمحم نب يلعل " يتسبلا حتفلا يبآ ناويد"

 .م۱۹۸۹ - ھ۱۰٤۱ قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ءلاقصلا
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 .خيرات نود «ةيمومعلا فراعم ا ةراظن «طاّيخلا نيدلا يح: قيقحت" يئاطلا مات يبآ ناويد"

 يورسك ديس :قيقحت «يزغلا نمحرلا دبع نب دمحم يلاعملا يبأ نيدلا سمشل "مالسإلا ناويد"
 ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنسح 41١اه - 1418٠م.

 ءيبرعلا باتكلا راد .بوقعي عيدب ليما روتكدلا :قيقحتو عمج "يعفاشلا مامإلا ناويد"

 .م1945-.ه1415 ةيناثلا «توريب

 .خيرات نود «ةيملعلا بتكلا راد ءروزرز ميعن :حرشو طبضو عمج." يلع مامإلا ناويد"

 ‹ءرداص راد ءيفيرط ليبن دمحم روتكدلا :قيقحت و حرشو عمج "يلكعلا بلوت نب رمتلا تاويد"

 ىلوألا :توريب  11417١-ه ٠١ .م16

 توريب ؛ةفاقثلا راد ؛يولعلا نيدلا ردب ديسلا :قيقحتو عمج "درب نب راشب ناويد" 7*١114ه-

 4١ام.

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءانهم دبع ذاتسألا :حرش "يراصنألا تباث نب ناسح ناويد"

 ةيناثلا ١414ه - ١9844م.

 ةيناثلا «توريب «ةفرعملا راد ءسابط ودمح :ءانتعالا "ىملس يبأ نب ريهز ناويد" ١4757ه -

 م0

 دمحأ روتكدلا :قيقحتو ةساردو عمج ٠"يئاطلا لينا ديز رعش" ب موسوم ا ”ليخلا ديز ناويد"

 .م1948/4 - ها 4+4 ىلوألا ءقشمد «ثارتلل نومأملا راد «ةزربلا راتخم

 ةلجب «تجب ىفطصم دهاجم روتكدلا :ةساردو قيقحتو عمج "كرابملا نبا هللا دبع ناويد"

 نایبلا ۱٤۳۲هہ -  ۲٠٠۰.م

 .خيرات نود «توريب «لابقإلا ةعبطم :طايخلا نيدلا يبحم :قيقحت «"زتعملا نب هللا دبع ناويد"

 ءرشنلاو ةعابطلل مولعلا راد .باصق ديلو روتكدلا :عمج ."ةحاور نب هللا دبع تاويد"

 .م۱۹۸۱- ہ١٤ ۱لو ألا

 دمحأو يئارماسلا ميهاربإ :قيقحت «"يماطقلا ناويد" ب فورعملا "مييش نب ريمع ناويد"

 .م15590 -ه١٠178 ىلوألا «توريب «ةفاقثلا راد .بولطم
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 راد «روعاف يلع ذاتسألا :قيقحت «ينزاملا ريهز نب بعك بّرضملا يبأل ”ريهز نب بعك ناويد"

 .م14910-ه1511/ نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا

 .م1411 -- ه 17”: رصمب ةلاجفلاب لالحلا ةعبطمب عبط "ينايبّذلا ةغبان ناويد"

 راد «ءايلعلا نم ةعامج :قيقحت «ينانيغرملا ةزام نبال (ةيناهربلا ةريخذلا)"ىواتفلا ةريخذ

 ه141+ ىلوألا ,نانبل .توريب «ةيملعلا بتكلا -1١19م.

 :مقر ءرصم.ةيرهزألا ةبتكملا تاطوطخم ؛يروطلل"رئاظنلاو هابشألا حرش رظانلا ةريخذ"

۷ 

 خيرات نود «توريب ءةيملعلا بتكلا راد ءيلاقلا يلع أل(" يلامألا" نمض) "يلامألا ليذ" .

 جاح دلاخ زمار :قيقحت ّيطويسلل (تاعوضوملا ىلع تادايزلا) "ةعونصملا يلآللا ليذ"

 ىلوألا ءضايرلا «فراعملا ةبتكم «نسح  517١ه1١٠١ - 1م.

 ها147؟ ىلوألا «يمالسإلا برغلا راد ؛"يدادغبلا راجتلا نبال دادغب خيرات ليذ" -

 م

 «نيميثعلا ناييلس نب نمحرلا دبع روتكدلا :قيقحت «يلبنحلا بجر نبال "ةلبانحلا تاقبط ليذ"

 ه114176 ىلوألا « ناكيبعلا ةبتكم - 1١١6م.

 ىلوألا ء«توريب ءةيملعلا بتكلا راد .ديعسلا دمحم رجاه وبأ :قيقحت ءيبهذلل "ربعلا لويذ"

  0م۱۹۸0 - ھه

 توريب ءةفرعملا راد «يثيللا هللا دبع :قيقحت ءيناهبصألا هيوجنم نبال "ملسم حيحص لاجر"

 یو ألا ؛  ۱٤۰۷ہہ - ۱۹۸٦م.

 هللا دبع نب دمحمل (رافسألا بئاجع و راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت)"ةطوطب نبا ةلحر"

 .م19404 - ه11377 ىلوألا «ةيريخلا ةعبطملا ."ةطوطب نبا" ب فورعملا

 .خيرات نود «توريب ءرداص راد ؛"ريبج نبا " فورعملا دمحأ نب دمحمل "ريبج نبا ةلحر"

 دبعل (زاجحلاو رصمو ماشلا دالب ةلحر يف زاجملاو ةقيقحلا) "يبسلبانلا ينغلا دبع ةلحر"

 ىلوألا «قشمد ؛ةفرعملا راد «دارم ديمحلا دبع ضاير :قيقحت «يسلبانلا ينغلا 51١اه

 م14



(0*۸) 

(0۰4۹) 

2610 

 )؟611١(

 )؟١ه6(

(o1) 

)618( 

(016) 

(01% 

(01۷¥) 

(01۸) 

 (ةزهو)

244 

 ردب :قيقحت «يلبنحلا يربكعلا باهش نب نسحلا يلع يبأل "هقفلا لوصأ يف يربكغلا ةلاسر"

 .م۱۷١۲ - ه١ 474 ىلوألا «تيوكلا «بتكلا رشنل فئاطل ؛يعيبسلا عرشم نب رصان نب

 .خيرات نود «ةرهاقلا .يوالبجلا ةعبطم ءاشاب لايك نبال "نيدهتجملا تاقبط يف ةلاسر"

 دبع دمحأ لداع :ضوعم دمحم يلع :قيقحت «يكبسلل "بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر"

 .م149194 - ه1419١ ىلوألا «توريب ءبتكلا ملاع .دوجوملا

 حاتفلا دبع:قيقحت ءيجافخلا دمحم نب دمحأ نيدلا باهشل "ايندلا ةايحلا ةرهزو اًبلألا ةناحير"

 .م1951/-ه11785 ىلوألا ءيبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم «ولحلا دمحم

 دمحم «يجح دمحم :قيقحت ء يسويلا نسحلا يلع يبأل"مكحلاو لاثمألا يف مكألا رهز"

 .م1981 -ها١140١ ىلوألا .برغملا «ةفاقثلا راد ءرضخألا

 :قيقحت ؛يماشلا يح اصلا ففسوي نب دمحم مامإلل "دابعلا ريخ ةريس يف داشرلاو ىدهلا لبس"

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا «يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنحل ءزازجلا ديمحلا دبع زعملا دبع

 .م1546 -ه416١ رصم ؛ةرهاقلا «ةيمالسإلا

 «يمالسإلا باستكلا راد :يدارملا لضفلا يبأل ".رشع يناثلا نرقلا نايعأ يف ررُّدلا كلس"

 .خيرات نود «ةرهاقلا

 كللملا ةعماج تاطوطخم ءيومحلا ساسعلا يبأل ”دراوشلا لئاسملا لاقعو دئاوفلا طمس"

 .1778 :مقر «ةيدوعسلا ءضايرلا ؛دوعس

 راد «يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت «ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع يبأل "ةجام نبا نئس"

 .خيرات نود «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 دبع نيدلا يحم دمحم :قيقحت «يناتسجسسلا ثعشألا نب ناييلس دواد يبأل ”دواد يبأ نئس"

 .توريب ؛ةيرصعلا ةبتمكلا «ديمحلا

 «يمالسإلا برغلا راد .فورعم داوع راشب :قيقحت ؛يذمرتلا ىسيع يبأل "يذمرتلا ننس"

 .م1934 - ه 1١5159 توريب

 «نورخآو طوؤنرألا بيعش :قيقحت «ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يبأل "ينطقرادلا نس"

 .م5١٠5 - ها57١ 54 ىلوألا «توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم
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 دمحم نسح دمحم :قيقحت «يناهبصألا دمحم نب ليعامسإ مساقلا يبأل "نيحلاصلا فلسلا ريس"

 ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءديسلا يحتف قراط ؛ليعامسإ نسح ١478اه -

 ملك

 :توريبب «ةيملعلا بتكلا راد ءروزرز ميعن :قيقحت ءيزوجلا نبال "زيزعلا دبع نب رمع ةريس"

 .م۱۹۸۳ - ھ٤١٤۱ یلوألا

 طوؤانرألا رداقلا دبع :قيقحت ءيلبنحلا دايعلا نبال "بهذ نم رابخآ يف بهذلا تار"

 .م1۹۸1 - ھ۹ ىلوألا « قشمد« ريثك نبا راد :طوؤانرألا دومحمو

 ديرف دمحأ :ءانتعالا ءيجان نب ىسيع نب مساقل "ةلاسرلا نتم ىلع يخونتلا يجان نبا حرش"

 ها 478 ىلوألا «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءيديزملا -  ۲٠١۷.م

 «يبرعلا باتكلا راد ءيعفارلا قداص ىفطصم :ميدقت «يقيلاوجلا نبال "بتاكلا بدأ حرش"

 .خيرات نود ءتوريب

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛يعفاشلا ينومشألل "كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش"

 .م159/8 - ه١ 51 ىلوألا «نانبل

 مامإلا حيحص نم ةيربلا ريخ ثيداحأ حرش يف ةيظعولا سلاجملا)يريفّشلل "يراخبلا حرش"

 «توريب :ةيملعلا بتكلا راد ؛يعفاشلا يريفسلا رمع نب دمحم نيدلا سمشل (يراخبلا

 ه1416 ىلوألا :نانبل - 1٠١4م.

 دمحم روتكدلاو ديسلا نمحرلا دبع روتكدلا :قيقحت «يئاطلا كلام نبال "ليهستلا حرش"

 .م194: -ه١٠11١ ىلوألا :عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجعه راد ءنوتخملا يودب

 .خيرات نود «رصم «حيبص ةبتكم «ينازاتفتلل "حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش"

 لالجل "عماوجلا عج حرشب علاطلا ردبلا" ب ىّمسملا "عماوجلا عمج ىلع يلحملا لالجلا حرش"

 .خيرات نود «نانبل «توريبءةيملعلا بتكلا راد ,يلحملا نيدلا

 «ينيمامدلا ركب يبأ نب دمحمل "بيرغلا ةفحت" ب ىمسملا "بيبللا ينغم ىلع ينيمامدلا حرش"

 ه1474 ىلوألا «نانبل ء«توريب «يرعلا خيراتلا ةسسؤم ؛ةيانع وزع دمحأ :قيقحت 1١17م
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 زاق ةعماج ءرمع نسح فسوي :قيقحت «يضرلا نسحلا نب دمحمل "ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش"

 .م1545 - ه ۱٤۱۷ ةيناثلا «يزاغنب «سنوي

 ءيمالسإلا بتكملا «شيواشلا ررهز دمحم ءطوؤنرألا بيعش :قيقحت «يوغبلل "ةنسلا حرش"

 .م ۱۹۸۳ - ه۱ ٤۰ ةيناثلا «توريب

 بتكلا راد :ليعابرسإ نسح دمحم نسح دمحم :قيقحت ءيسخرسلل "ريبكلا ريسلا حرش"

 .خيرات نود ؛نانبل :توريب ءةيملعلا

 ه١١٤٠ ىلوألا ءنانبل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛يراقلا يلع الملل ”ءافشلا حرش"

 م۰

 ةعماج «يبيتعلا يويتش نب يباد نب عينم :قيقحت هاش كريم ةمالعلل "ةيوبنلا لئاهشلا حرش"

 .م16١1- ه١ 41/ ىلوألا «ةيدوعسلا «ىرقلا مأ

 «نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «يناقرزلل "ةّيندللا بهاوملا ىلع يناقرزلا ةمالعلا حرش"

 .م1545-ه1411/ ىلوألا

 «يقارعلا نيدلا نيز لضفلا يبأل "ةركذتلاو ةرصبتلا حرش" ب ىمسملا "ثيدحلا ةيفلأ حرش"

 ه14177 ىلوألا «توريب :ةيملعلا بتكلا راد :لحف نيساي رهام «ميمحلا فيطللا دبع :قيقحت

 م1001

 اج «يملعلا ثحبلا زكرم . دمحأ معنملا دبع :قيقحت كلام نبال "ةيفاشلا ةيفاكلا حرش"

 .خيرات نود «ىلوألا ةعبطلا ا

 «يمالسإلا برغلا راد «يكرت ديجملا دبع :قيقحت ءيزاريشلا قاحسإ يبأل ' اننا عرف ا

 .م۱۹۸۸ - ہہ ۱٤۰۸ یلوألا

 -ه۷١١١۳٠ ىلوألا «ةرهاقلا ءرهزألاب ةيرصملا ةعبطملا «يوونلل "ملسم ىلع يوونلا حرش"

 .ماأ89

 - ه18477 ناتسكاب «يشتارك «ىرشبلا ةبتكم ءيدزيلا هللا دبع ةمالعلل "بيذبع حرش"

 مل
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 «نائبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,خيشلا ديرغ :قيقحت «يقوزرملل ”ةسامحلا ناويد حرش"

 .م١١1ا" - ه1474 ىلوألا

 .خيرات نود «توريب ةفرعملا راد «نيققحملا نم ةعامج :قيقحت «يربكعلل "يّبنتملا ناويد حرش"

 ه1777 لوألا :ةيرصملا ةيديمحلا ةعبطملا ءيرَمّتنشلا يوحنلا ملعألل "ريهز ناويد حرش"

 م140 -

 رازن ةمبتكم ءةسضيوع لماك :قيقحت ءيضنحلا ياطلغم نيدلا ءالعل "ةجام نيا ننس حرش"

 .م19949 - ها 415 ىلوألا «ةيدوعسلا ءزابلا يفطصم

 دمحم .فارقزلا دمحم ءنسحلا رون دمحم :قيقحت ءيوحنلا يضرلل "بجاحلا نبا ةيفاش حرش"

 .م19ا/7- ها 7+5 توريب ةيملعلا بتكلا راد ؛ديمحلا دبع نيدلا يحم

 دمحم :قيقحت «هدغ وبأ حاتفلا دبع :ميدقت ؛يراقلا ناطلس نب يلعل "ركفلا ةبخن حرش حرش"

 «نانبل «توريب «عيزوتلاو رشتلاو ةعابطلل مقرألا يبأ نب مقرألا راد ءميمت رازن مثيهو ميمت رازن

 .خيرات نود

 ةبتكم ,يولؤاتلا فسوي دمحم يتفملا :قيقحت ءيماشلا نيدباع نبال "يتفملا مسر دوقع حرش"

 .خيرات نود «دنبويد ءةمألا هيقف

 «لابوبب ؛كراب ايتوم ةيبرع ةيمالسإ ةعماج «يماشلا نيدباع نبال "يتفملا مسر دوقع حرش"

 .خيرات نود ءدنهإ

 نسح دمح هللا دبع يبأ :قيقحت «يسخرسلا دمحآ نب دمحم ماما "ريبكلا ريسلا باتك حرش"

 .م۹۹۷١ -ه1511/ ىلوألا :نانبل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد :ليعامسإ

 نسحملا دبع نب هللا دبع :قيقحت ءيفوطلا عيبرلا وبأ نيدلا مجنل "ةضورلا رصتخ حرش"

 .م۱۹۸۷ - ه ۱٤١۷ ىلوألا ءنانبل .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم :يكرتلا

 :مقر ءايكرت «لوبنتسإ «ةينايلسلا ةبتكملا تاطوطخم «ياجيبسإلل "يواحطلا رصتخم حرش"

 . عال

 :مقر ءايكرت ؛لوبنتسإ ؛ةينايلسلا ةبتكملا تاطوطخم ءيباجيبسإلل "يواحطلا رصتخم حرش"

48 . 
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 :مقر «ةرونملا ةنيدملا ؛:ةيمالسإلا ةعماجلا تاطوطخم «يباجيبسولل "يواحطلا رصتخ حرش"

, 

 بتكلا راد «سيملا نيدلا يحس ليلخ :قيقحت «يراقلا يلع الملل "ةفينح يبآ دنسم حرش"

 .م1986 - ه١ ىلوألا ؛نانبل .توريب ؛ةيملعلا

 «ةلاسرلا ةسسؤم «طوؤنرألا بيعش :قيقحت «يواحطلا رفعج أل "راثآلا لكشم حرش"

 لوألا ؛نانبل .توريب ٥ه - 1۹٩4م.

 :مقر ؛«ضايرلا ءدوعس كلملا ةعماج تاطوطخم «يفنح ا هداز مامإل "مالسإلا ةعرش"

4 

 لآ يرمغلا مشاه نب ليبن مصاع وبأ ديسلا :قيقحت «يشوكر خلا دعس يأل "ىفطصملا فرش"

 لوألا «نانبل «توریب «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يولعاب ٠٤١٤ه -

۳ 

 ديمحلا دبع يلعلا دبع روتكدلا :قيقحت «يقهيبلل (نايإلا بعشل عماجلا) "نايإلا بعش"

 ه1 4177 ىلوألا ءضايرلا .دشرلا ةبتكم دماح - ۲٠٠۳م

 ةنس «توريب نييعوسيلا نيلسرملا ءابآلا ةعبطم «يعوسيلا وخيش سيولل "ةينارصنلا ءارعش"

 .م1498 - ھ۱۳۰۸ :ةعابطلا

 نیس :قيقحت :يريمحلا كليعس نب ناوشنل "مولكلا نم برعلا مالك ءاود و مولعلا سمش"

 ءركفلا رادو نائبل «توريب ءرصاعملا ركفلا راد ءدمحم فسوي «ينايرإلا رهطم «يرمعلا

 ىلوألا ؛ةيروس ءقشمد ۱٤٩١ھ - ۱۹۹۹٩م.

 ةرهاقلا «ةيريمألا ةعبطملا «يدنشقلقلا دحأ سابعلا يبأل "ءاشنإلا ةباتك 3 ىشعألا حبص"

 م1911 -ه ۱۳۳۱ :ةعابطلا ةنس .

 «تثوريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم «طوؤنرألا بيعش :قيقحنل «نابح» نبال "نابح نبا حيحص"

 .م1991 - ه4١41١ ةيناثلا «نانبل

 روتكدلا :قيقحت ؛يروباسينلا ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب يبأل "ةميزخ نبا حيحص"

 توريب «يمالسإلا بتكملا ءيمظعألا ىفطصم دمحم ١1٠٠ه - 198٠م.
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 نم عمج :قيقحت ءيفعجلا يراخبلا ليعمسإ نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلل ”يراخبلا حيحص"

 ىلوألا «ناتسكاب «يشتارك ءزنس دنيإ فاطلأ «ناتسكاب «يشتارك ؛ديشرلا ةعماج ةذتاسأ

  1۸-A ۹.م

 ءايحإ راد «يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت ءيروباسينلا جاجحلا نب ملسمل "ملسم حيحص"

 .خيرات نود «توريب «يرعلا ثارتلا

 راد ‹«يج هعلق ساور دمحم :جيرخت ءيروخاف دومحم :قيقحت ءيزوجلا نبال "ةوفصلا ةفص"

 .م1486 -.ه8٠154 ةثلاثلا «نانبل .توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 رصاسن دصحم :قيقحت :يلبشحلا نادصح نسب دمحأ هللا دبع يبأل "يتفتسملاو يتفملاو ىوتفلا ةفص"

 .م1455 - ه8"٠11 ىلوألا (توریب ؛يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا

 :ءانتعالا .هدغ وبأ حاتفلا دبعل "ليصحتلاو ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا ربص نم تاحفص"

 ه1 577 ةرشاعلا «نانبل «توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد ءهدغ وبأ حاتفلا دبع نب ناملس -

 م1

 «يجح دمحم روتكدلا :قيقحت «يئادورلا ناميلس نب دمحمل "فلسلا لوصومب فلخلا ةلص"

 .م148/4- ها 408 ىلوألا .توريب ءيمالسإلا برغلا راد

 راد ؛دماح دمحم :قيقحت «ىلعي بأ نبا نسحلا يبأل (ةلبانحلا تاقبط) "ىلعي يبأ نبا تاقبط"

 .خيرات نود «توريب ؛ةفرعملا

 و «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم «ريمع دمحم يلع :قيقحت دعس نب دمحمل "دعس نبا تاقبط"

 .م1940-ه لوألا ؛«توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت

 دبع :قيقت «ةبهش يضاق نبا نيدلا يقتل (ةيعفاشلا تاقبط) "ةبهش يضاق نبا تاقبط"

 .م19/87-.ه1401/ ىلوألا ؛توريب ءبتكلا ملاع ,ناخ ميلعلا

 ه.15416 ةيناثلا ,ةرهاقلا ءيجناخلا ةبتكم «نيدلا رون :قيقحت «نقلملا نبال "ءايلوألا تاقبط"

 م

 «ناتبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ءاملعلا نم ةنجل :قيقحت «يطويسلل "ظافحلا تاقبط"

 .ما9417 - ه١" ىلوألا
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 فقولا ناويد ةعبطم «ناحرسلا لاله يح :قيقحت و ةسارد «يئانحل ا نبال ”ةيفنحلا تاقبط"

 م0 ھ7 ىلوألا ءدادغب «ينسلا

 حاتفلا دبع «يحانطلا دمحم دومح :قيقحت «يكبسلا نيدلا جاتل "ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط"

 .م1987 - ھ۱۳٤۱ ةيناثلا ءعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه ءولحلا دمحم

 بتكلا راد «رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت ءيملسلا نيسحلا نب دمحمل "ةيفوصلا تاقبط"

 .م1998-.ها 519 ىلوألا توریب ءةيملعلا

 راد «بيجن يلع نيدلا يحم :قيلعت و قيقحت ءحالصلا نبال "ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط"

 .م1997 -.ها1517 ىلوألا «نانبل توريب :ةيمالسإلا رئاشبلا

 دمحم مهنيز دمحمو مشاه رمع دمحأ :قيقحت «يقشمدلا ريثك نبال "نييعفاشلا ءاهقفلا تاقبط"

 .م 19917 - ه١ 417 ةرهاقلا «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم «بزع

 ةيناثلا ءلصوملاب ةئيدحلا ءارهزلا ةعبطم ءهداز ىربك شاطل "ءاهقفلا تاقبط" 8١"١1ه -

 م51

 لوألا «توريب «يرعلا دئارلا راد ءسابع ناسحإ :قيقحت ءيزاريشلل "ءاهقفلا تاقبط"

  ۰.م1910 -.ه

 روفغلا دبع :قيقحت ؛يناهبصألا خيشلا يبأل "اهيلع نيدراولاو ناهبصأب نيثدحملا تاقبط"

 .م1۹۹۲ - ه۱۲٤۱ ةيناثلا .توريب ,ةلاسرلا ةسسؤم «قحلا دبع

 مولعلا ةبتكم ءحلاص نب ناميلس :قيقحت ءيو هندألا دمحم نب دمحأل "نيرسفملا تاقبط"

 .ما1991/-.ه1411/ ىلوألا ,قيدوعسلا :مكحلاو

 ىلوألا ؛ةرهاقلا «ةبهو ةبتكم ءرمع دمحم يلع :قيقحت ءيطويسلل "نيرسفملا تاقبط"

 .ما9ا95-ه5

 نود «ةدج «يندملا راد ءركاش دمحم دومحم :قيقحت ؛مالس نب دمحمل "ءارعشلا لوحف تاقبط"

 .خيرات

 «ةيملعلا بتكلا راد «يكلاملا يبرعلا نبال "يذمرتلا حيحص حرشب يذوحألا ةضراع"

 .خيرات نود «نائبل «توريب
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 دبع روتكدلا :قيقحت «يتربجلا نسح نب نامحرلا دبعل "راثآلاو مجارتلا يف راثآلا بئاجع"

 قالوب ةعبط نع ةروصم ةرهاقلا «ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم «ناضمر ميظعلا ١514 ه -

 .م1541/

 راد ةعبطم «نمحر لا دبع ميحرلا دبع :قيقحت «يتريجلل "رابخألاو مجارتلا يف راثآلا بئاجع"

 ةرهاقلا ؛:ةيرصملا بتكلا ١5148 .م1491ا/ - ه

 ظفاحلا عيطم دمحم :قيقحت :يدارملا ليلخل "ماّشلا قشمد ىوتف يلو نم يف ماشّبلا فرغ"

 ةيناثلا ءقشمد «ريثك نبا راد «دارم ديمحلا دبع ضايرو 15٠8ه-1988م.

 ديمحلا دبع :قيقحت «يكبسلا نيدلا ءاهبل "حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورع"

 ه1411 ىلوألا «توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةيرصعلا ةبتكملا ءيوادنه - ۲٠١٠۳م.

 «يولعابلا يلشلا ركب يبأ نب دمحمل "رشع يداحلا نرقلا رابخأ يف رردلاو رهاوجلا دقع"

 ىلوألا ءءاعنص «داشرإلا ةبتكم و ةثيدحلا ميرت ةبتكم «يفحقملا دمحأ ميهاربإ :قيقحت

  14.م1د0

 يبلحلا يلع دمحم :قيقحت «يولهدلا هللا يلو هاشلل "ديلقتلاو داهتجالا ماكحأ يف ديجلا دقع"

 .م1546 -ه5416١ ىلوألا « عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد «يرئألا

 «لوبنتسإ ؛يدنفآ هللا ضيف ةبتكم تاطوطخم «نابهو نبال "دئارشلا ديق لح يف دئالقلا دقع"

 :مقر ءايكرت 964077 47.

 :قيقحت «يقشمدلا يحلاصلل "ناهعنلا ةفينح بأ مظعألا مامإلا بقانم يف نامجلا دوقع"

 .م۱۹۷۸ - ه۱۳۹۸ زیزعلادبع كلملا ةعماج ءيناغفألا رداقلا دبع الم دمحم يولوم

 يحبص :قيلعت و قيقحت «يضاقلا بلاط وبأ :بيترت «يذمرتلل "ريبكلا يذمرتلا للع"

 ةضهنلا بتكم «بتكلا ماع ؛يديعصلا ليلخخ دمحم دومحتو يرونلا يطاعملاوبأو يئارماسلا

 .ما5894-ه11404 ىلوألا «توريب «ةيبرعلا

 :فارشإلا ءرفظملا ناخ يلو :بيرعتلا ءيوروكاكلا دمحأ تيائع يتفملل "ةغيصلا ملع"

 ه1 517 ةيناثلا ؛ناتسكاب «يشتارك «ىرشبلا ةبتكم , ناخ هللا ميلس خيشلا -17١11١م.
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 وبأ دمحم حالص روتكدلا :قيقحت «يونكللا يحلا دبعل "ةياقولا حرش ىلع ةياعرلا ةدمع"

 یلوألا «توریب ءةيملعلا بتكلا راد «جاحلا ۱٤٩۰ھ -۲٠١۹م.

 «ةيملعلا بتكلا راد «رمع دمحم دومح هللا دبع :حيحصتو طبض «ينيعلل "يراقلا ةدمع"

 ىلوألا :نانبل :توريب ۱٤٩۱ه-۲٠١٠م.

 :قيقحت «يناقللا ميهاربإ دادمإلا يأ نيدلا ناهربل "ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا ةدمع"

 -.ه 1418 ىلوألا «ندرألا ؛نامع ؛عيزوتلاو رشنلل نيبملا رونلا راد «نيثحابلا نم ةعومجم

 م

 توفغص روتكدلا :قيقحت :هداز يريبل "رئاظنلاو هابشألا تامهم لحل رئاصبلا يوذ ةدمع"

 ىلوألا ءايكرت ءلوبنطسإ  داشرإلا ةبتكم ؛نالبق سايلإ و اسوك 1415ه-1١15م.

 «ةلاسرلا ةسسؤم «ةدامح قوراف روتكدلا :قيقحت و ةسارد ءيئاسنلل "ةليللاو مويلا لمع"

 .خيرات نود «نانبل ءتوريب

 دمحم :نايثع دمحم نمحرلا دبع :قيقحت و طبض ؛يدابآ ميظعلا قحلا سمشل "دوبعملا نوع"

 .م1938--ه118/ ةيناثلا «ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا بحاص نسحملا دبع

 :"هعبيصأ يبأ نبا" ب فورعملا سابعلا بأ نيدلا قفومل "ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع"

 .خيرات نود «توريب «ةايحلا ةبتكم راد ءاضر رازن روتكدلا :قيقحت

 راد ءموطاح فيان فيفع روتكدلا :قيقحت «يبتكلا ركاش نب دمحمل "خيراوتلا نويع"

 ,م1515-ه1995: «نانبل .توريب ءةفاقثلا

 هللا ضيف ةبتكم تاطوطخم ءناقتإلا بتاك ريمأل "ناوألا رخآ يف نارقألا ةردانو نايبلا ةياغ"

 :مقر ءايكرت ؛لوبنتسإ «يدنفآ 481/1-479.

 :حيحصتو طبض ؛يلبنحلا ينيرافسلا دمحأ نب دمحمل "بادآلا ةموظنم حرش بابلألا ءاذغ"

 ىلوألا ؛نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يدلاخلا زيزعلا دبع دمحم خيشلا ١14117ه.-

 م1
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 نب دمحم نيدلا لاج قاحسإ يبأل "ةحضافلا صئاقنلا ررعو ةحضاولا صئاصخلا ررغ"

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛نيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت «"طاوطولا" ب فورعلا ميهاربإ

 ىلوألا «نانبل ١475 ه - 1١١4م

 ىلوألا «نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .يومحلل "رئاصبلا نويع زمغ" ١406ه -

4A0ما . 

 «دشيويد ؛ةيفرشألا ةبتكملا .يبلحلا ميهاربإل (ريبك يبلح) "يلصملا ةينم حرش يف لمت ةينُع"

 .خيرات نود ءدنهلا

 ىفطصم روتكدلا :قيقحت :ينيوجلا يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإل "ملّظلا ثايتلا يف ممألا ُثاَيِغ"

 «ةيردنكسالا ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةوعدلا راد .دمحأ معنملا دبع داؤف روتكدلاو يملح

 .خيرات نود

 .خيرات نود «توريب «فراعملا راد «يكبسلا نيدلا يقت نسحلا يبأل "يكبسلا ىواتف"

 نب نيدلا ءالع خيشلا :بيترت «يوونلل "ةروثنلا لئاسملا" ب ةاّيسملا"ىوونلا مامإلا ىواتف"

 «بيطخلا دمحأ يلع روتكدلا :ريرحتلا سيئر «بحر رباج نسح دمحا خيشلا :دادعإ ءراطعلا

 .م٠1994 - ه١51١ ءرفصو مرحملا ءرهزألا ةلجم ةيده

 :قيقحت «يناهبصإلا هدنم نبا قاحسإ نب دمحم هللا دبع يبأل ”باقلألاو ىنكلا ين بابلا حتف"

 .م1945- ها1411/ ىلوألا ءضايرلا ءرثوكلا ةبتكم ءيايرافلا دمحم رظن ةبيتق وبأ

 توريب «ةفرعملا راد «يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت «ينالقسعلا رجح نبال "يرابلا حتف"

 .م1904-ه84

 :قيقحت «يكينسلا يراصنألا دمحم نب ايركز يحي يبأل "يقارعلا ةيفلأ حرشب يقابلا حتف"

 «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «لحف نيساي رهام خيشلا و ميمهلا فيطللا دبع روتكدلا

 .م7١١1-ها11477 ىلوألا

 .م1981 - ه154154١ ىلوألا «توريب «ريثك نبا راد «يناكوشلل "ريدقلا حتف"

 بتكلا راد «يدهملا بلاغ قازرلا دبع خيشلا :قيقحت «مايحلا نبا لايكلل "ريدقلا حتف"

 .م7١٠1 - ها1474 ىلوألا «توريب «ةيملعلا
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 رصم «ةيملعلا مدقتلا ةعبطم «يروشنشلل "بيترتلا باتك حرشب بيجملا بيرقلا حتف"

 .م191/- ه6

 و «هللا دبع نب ميركلا دبع :قيقحت و ةسارد «يواخسلل "ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف"

 ىلوألا ؛ضايرلا :جاهنملا راد ةبتكم ءديهف نب هللا دبع نب دمحم ١475ه.- 1١١6م.

 دمخ يتفملا :تاقيلعت «يناثعلا دمحآأ ريبش خيشلل "ملسم مامإلا حيحص حرشب مهلملا حتتف"

 ثارتلا ءايحإ راد ءركاش دومحم :ةعجارملا ءرشبلا رون :ميقرتلاو جيرختلا «يناثعلا عيفر

 ىلوألا «نانبل .توريب ءيبرعلا 1475ه-15١5م.

 رشنلل يدسألا ةبتكم ءيمزاحلا رمع نب دمحأل "ةّيمورجآلا مظن حرش يف ةيربلا بر حتف"

 ىلوألا «ةمركملا ةكم ءعيزوتلاو  47١ها - 1١٠١م.

 راد «يفيفع ءالعلا وبأ :قيلعت ءيبرعلا نبا نيدلا يحن ربكألا خيشلل "مكحلا صوصف"

 .خيرات نود ؛نائبل «توريب «يبرعلا باتكلا

 يجئارهبلا نمحرلا فيطل خيشلا :ءانتعا «ماوعلا يبأ نبال "هرابخأو ةفينح يبأ لئاضف"

 لوألا ءةمركملا ةكم ءةيدادمإلا ةبتكملا «يمساقلا  41١ه1١٠١ - 1ام.

 يملعلا عمجملا دجدملا نيدلا حالص :قيقحت «يعبرلا نسحلا يبأل "قشمدو ماشلا لئاضف"

 ه ۱۳۷۰ ىلوألا ءقشمد «يبرعلا - 1946٠م.

 ىلوألا ءقشمد «ةيبرعلا ةفاقثلا راد ءرمع يلع ورمع :قيقحت «يناعمسلل "ماشلا لئاضف"

 .م19957-ه15

 ةعبطم «يغارملا ءافولا يبأل (ةيرهزألا ةبتكملاب ةدوجوملا بتكلا سرهف)"ةيرهزألا سرهف"

 .م1547-.ه1156 رصم .رهزألا

 برغلا راد ءسابع ناسحإ روتكدلا :ءانتعا هِيناّمكْلا يحلا دبعل "تابثألاو سراهفلا سرهف"

 .م 1۹۸۲ - ھ۰٤۱ ۲ة يناثلا «توريب «يمالسإلا

 قشمد ءزاجحلا ةعبطم ظفاحلا عيطم دمحمل "ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخم سرهف"

 .م1۹ ٩ -ھ ۰۱
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 دمحم :قيقحت «ليبشإلا ةفيلخ نب رمع نب ريخ نب دمحم ركب يبأل "يليبشألا ريخ نبا ةسرهف"
 .م۱۹۹۸ - ه۹٩۱٤۱ ىلوألا ؛«توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءروصنم داؤف

 ,تنوريب «رداص راد «٠ سابع ناسحإ :قيقحت «يبتكلا ركاش نب دمحمل "تايفولا تاوف"

 دبع :قيقحت ءيومحلا ىفطصمل "ر شع يداحلا نرقلا رابخأ يف رفسلا جئاتن و لاحترالا دئاوف"

 .م١11١1-ه15477ىلوألا «ةيروس ؛رداونلا راد .يردنكلا دمحم هللا

 «لوبنتسإ «ةينامثع رون ةبتكم تاطوطخم «يلمْزلا نيدلا مجنل "قئارلا رحبلا ىلع قزاّرلا ضيف"

 .11475-97١١:مقر ءايكرت

 «توريب «ةفرعملا راد «ءايلعلا نم ةبخمن :قيلعت «يوانملل "ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف"

 .م19ا7-.ه1141 ةيناثلا «نانبل

 خيشلا :قيقحت «ثيدحلا مولع يف لئاسر عبرأ :نمض «يكبسلل"ليدعتلاو حرجلا ين ةدعاق"

 م۱۹۹۰ - ه ١51١١ ةسماخلا.توريب ءيمالسإلا رئاشبلا راد ؛ةدغ وبأ حاتفلا دبع

 «ةيبرعلا ةيروهمجلا ةبتكم «يبلعثلا قاحسإ يبأل "سئارعلا" ب ىّمسملا ءايبنألا صصق"

 .خيرات نود ءرصم

 بلاطلا ةبتكم دحاولا دبع ىفطصم روتكدلا :قيقحت «يشرقلا ريثك نبال "ءايبنألا صصق"

 .م1988-ها 44 ةثلاثلا .ةمركملا ةكم «يعماجلا

 «يناغفألا ديجملا دبع ملاع دمحم :قيقحت .يكبسلا نيدلا يقتل "بلح ةلئسأ يف برألا ءاضق"

 .ما94917 - ها 1417 ةمركملا ةكم «ةيراجتتلا ةبتكملا

 نود ؛ةرهاسقلا «نآرسقلا ةبتكم «ميهاربإ ديسلا يدجم :قيقحت ءايندلا يبأ نبال "جئاوحلا ءاضق"

 .خيرات

 :قيقحت ؛نولوط نبا نيدلا سمشل (ماشلا ءاضق يلو نم ركذ يف ماسبلا رغثلا) "قشمد ةاضق"

 .م1925-ه 17/5 قشمد دجنملا نيدلا حالص

 نسح رماع :قيقحت «يكلاملا ينلقلل "رثألاو نونفلا يف تافنصملا ديناسأ عقر يف رمثلا فطق"

 .م15844 - ها 14٠8 ىلوألا ؛ةكم ءقورشلا راد .يربص

 .م1874 - ه ۱۲٤٩١ هتکلک «ةيدنناهملا ةعبطملا ,يدهازلل "ةينغلا ميمنتل ةينملا ةينق"
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 :قيقحت ءيعفاشلا يناعمسلا دمحم نب روصنم رفظملا يبأ مامإلل "هقفلا لوصأ يف ةلدألا عطاوق"

 -ه1419١ ىلوألا ءضايرلا «ةبوتلا ةبتكم «يمكحلا دمحأ نب ظفاح نب هللا دبع روتكدلا

 م14

 بهاوملا يأ دمحم نيدلا لامحجل "قافآلا عيمجب ةيفوصلا ةفاك ىلإ قارشإلا مكح نيناوق"

 .م1444-.ه1 419 ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ؛ميهاربإ هتاحش دمحم :قيقحت ؛يذاشلا

 ةيرهزألا ةبتكملا ءيرثوكلا دهاز دمحم خيشلا :قيلعت ءيقهيبلل "تافصلاو ءايسألا باتك"

 . خيرات تود ؛ثارتلل

 مدقتلا ةعبطم ءيطيقنشلا دمحأ خيشلا :حيحصت «يناهبصألا جرفلا يبأل "يناغألا باتك"

 .خيرأت نود ءرصم «يلع دمحم عراشب

 زيزعلا دبع نب ىسوم و يبيهولا هللا دبع نب دمحم :قيقحت «هدنم نبال "ديحوتلا باتك"

 .مكد ا ه4 ىلوألا «ضايرلا «ةليضفلا راد و ءرصم ؛يوبنلا يدفلا راد ءنصفلا

 .م191/" - ه 1191“ ىلوألا ,دايآرديح«ةينايثعلا فراعملا ةرئاد ءنابح نبال"تاقغلا باتك"

 .دابآرديح. «ةينايثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم «متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجلا باتك"

 .م1461“ - ه 18/7“ ىلوألا دنا «نکدلا

 «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ظحاجلل "ناويحلا باتك"

 م06 - ھ٤ ةيناثلا صم

 ىلوألا «توريب «ءيمالسإلا برغلا راد «يروبجلا ىيجب :قيقحت ؛يدقاولل "ةدرلا باتك"

 م۰ ے١

 بتكملا ءينابلألا نيدلا رصان دّمحم :قيقحت كاحضلا مصاع يبأ نبال "ةنّسلا باتك

 .م۱۹۸۰- ه٠٠14١ ىلوألا ءقشمد ؛توريب ءيمالسإلا

 راد ءيرثألا ينيوحلا قاحسإ وبأ :قيقحت ءايندلا يبأ نبال "ناسللا بادآو تمصلا باتك"

 .م۱۹۹۰ - ها١٠4١ ىلوألا «نائبل «توريب ءيبرعلا باتكلا

 :قيقحت «يرتستلا ايركز نب ىسوم نارمع يبأ :ةياور «طايخ نب ةفيلخل "تاقبطلا باتك"

 .م19487 -ه٠4١؟ ةيناثلا «ضايرلا ءةبيط راد ءيرمعلا ءايض مركأ
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 «يركش نب نيدلا رون :قيقحت «يزوجلا نبال "تاعوفرملا ثيداحألا نم تاعوضوملا باتك"
 .م 1۹۹۷ - ھ۱۸٤۱ یلوألا «ضایرلا «فلسلا ءاوضآ ةبتکم

 «يدنقرمسلا ثيللا يبأل (ةيعرشلا ماكحألا يف خياشملا ليواقأ نم ىواتفلا) ”لزاونلا باتك"

 .مآ ١ 11/-ه ١478 ىلوألا ؛نانبل «توريب ءةيملعلا بتلا راد

 ديجملا دبع :قيقحت ؛يديرتاملا .يثماللا ديز نب دومحم ءانثلا يبأل "هقفلا لوصأ يف باتك"

 .19940 - ها515١ ىلوألا «نانبل .توريب ءيمالسإلا برغلا راد ؛يكرت

 دبع نب دومحم :قيقحت «يماملسلا ميهاربإ نب ىمحي ايركز يبأل "ةعبرألا ةمئألا لزانم باتك"

 -ها4؟7 ىلوألا ءةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ءيلاعلا ميلعتلا ةرازو «حدق ناحرلا

 م۲

 هناخباتك تاطوطخغ «يوفكلل "راتخملا نايعنلا بهذم ءاهقف نم رايخألا مالعأ بئاتك"

 ٩۸۷۸٤۷ ۸۷۸٤. :مقر «ناریا «يلم يئاروش سلجم

 «جورحد يلع روتكدلا :قيقحت «يوناهتلا ىلعأ خيشلل "مولعلاو نونفلا تاحالطصإ فاشك"

 .م٩۱۹۹ - ھ۱۷٤۱ ىلوألا .توريب «نانبل ةبتكم

 :تورييب :ةيملعلا بتكلا راد ءيفسنلا نيدلا ظفاح "رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك"

 . خيرات نود

 هللا دبع :قيقحت «يراخبلا نيدلا ءالعل يودزبلا مالسإلا رشف لوصأ نع رارسألا فشك"

 .م1991- ها 518 ىلوألا .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءرمع دمحم دومحم

 ليعايسسإ خيسشلل "سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا اع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك"

 :ةعابطلا ةنس «ييسدقلا نيدلا ماسح اهبحاصل ىسدقلا ةبتكم ءيحارجلا ينولجعلا دمحم نب

 م1890 -ه

 توريب «ثارتلا راد «يسلبانلا ينغلا دبعل "ضرافلا نبا ناويد حرش ضماغلا رسلا فشك"

 م۰ هه

 خيشلاو يناّيح يركب خيشلا :قيقحت ,يدنه ا يقتملل "لاعفألاو لاوقألا ننس يف لاّعلا زنك"

 .م1986 - ه8٠5١ ةسماخلا .توريب«ةلاسرلا ةسسؤم ءاقّسلا ةوفص
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 نيدلا فرش دمحم :قيقحت «ةفيلخ يجاحل ”نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك"

 .خيرات نود ؛توريب ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .هكليب تعفرو

 .4147475 :مقر «ةيرهزألا ةبتكملا تاطوطخم ءينمشلل "ةياقنلا حرش يف ةياردلا لامك"

 «ةيملعلا بتكلا راد ؛يعفاشلا دهف نبا نيدلا يقتل "ظافحلا تاقبط ليذب ظاحلالا ظحل"

 .م۱۹۹۸ - ھ۱۹٤۱ یلوألا «نانبل ءتوريب

 .خيرات نود «نانبل .توريب ءرداص راد .روظنم نبال "برعلا ناسل"

 :ءانتعالا (ها411١ :ت) هدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا :قيقحت «ينالقسعلل "نازيمللا ناسل"

 - ھ۳١٤١ لوألا :«توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد دغ وبأ حاتفلا دبع نايلس خيشلا

 م۲

 مجتل "رشع يداحلا نرقلا نم ىلوألا ةقبطلا نايعأ مجارت نم رمثلا فطق و رمسلا فطل"

 نود «قشمد «يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو «خيشلا دومحم :قيقحت «يقشمدلا يزغلا نيدلا

 .خيرات

 راد «يجونقلا ناخ نسح قيدص دمحم "ناسنإلا ةجاح هتفرعم ىلإ سمن اع نالجعلا ةطقل"

 .م1۹۸0 -.ه06 ىلوألا ؛نانبل «تثوريب ؛ةيملعلا بتكلا

 «نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ءينابيشلا بلعث سابعلا أل (سلاجملا)"بلعث سلاح"

 م -ه١٠8١1 ةيناثلا صم «فراعملا راد

 :جيرخت ءيدنفأ دامادب فرعي و ؛يفنحلا هداز يخيشل "رحبألا ىقتلم حرش ىف رهألا عمم"

 .م۱۹۹۸- ه۱۹٤۱ یلوألا ءنانیل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءروصنملا نارمع ليلخ

 .خيرات نود «نانبل هتوريب ءيرعلا باتكلا راد .يمثيهلل "دئاوفلا عينمو دئاوزلا عم"

 بتكلا راد «يزازعلا دمع :قيقحت «يماشلا نيدباع نبال "نيدباع نبا لئاسر ةعومجم"

 .م٤٠١۲ - ه۱ ٤۳٩١ لوألا ءنانبل ,توریب ءةيملعلا

 نآرقلا ةرادإ ءدمحأ رون فرشأ ميعن:قيقحت ءيونكللا يحلا دبعل "يونكللا لئاسر ةعومجم"

 .م1558-- ها 419 ىلوألا ؛ناتسكاب « يشتارك «ةيمالسإلا مولعلاو
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 تاوت ءاميلع دحأ طخب يهو «يناسملتلا يركز نبال "دئاقعلا ربتعت هب امم دصاقملا لصحم"

 .اهمقر ىلع الو ةطوطخملا عقوم ىلع رثعن مل (ةكولم ةيواز -- راردأ)

 ةعبط «توريب «حلصلا ضاير ةحاس «نانبل ةبتكم «يناتسبلا سرطب ملعملل " طيحملا طيح"

 .م ۱۹۸۷ - ھ۰۸٤۱ :ةديیدج

 ةيرصعلا ةبتكملا دمحم خيشلا فسوي :قيقحت «يفنحلا يزارلا نيدلا نيزل "حاحصلا راتخن"

 .م٩۱۹۹ - ھ١۲٤۱ ةسماخلا «توريب

 هللا فيس دلاخ خيشلا :قيقحت «ينانيغرملا ينانيغرفلا نيدلا ناهربل "لزاونلا تاراتخم"

 .م17١1-ه4*1417 ةيناثلا دنه «يهد وين «رشنلاو عبطلل افيإ ةسسؤم :ينامحرلا

 :ةسمارد و قيقحت «يسدسقملا ميهارسإ نسب رصن حتتفلا يبأل "ةجسحملا كرات ىلع ةجحلا رصتخم"

 ھ١١٤١ لوألا .ضايرلا «فلسلا ءاوضأ راد «نوراه دمحم ميهاربإ دمحم روتكدلا

 م ٠6

 «يشتارك ءىرشبلا ةبتكم ءنسح دومحم دنهلا خيشل ةيشاحلا عم «ينازاتفتلل "يناعملا رصتخم"

 .م١1 1٠١ -ه11471 ىلوألا ءناتسكاب

 راد ءيلرمز دمحأ زاّوف :قيقحت ؛يطش نبا رمع نب ليمج دّمحمل "ةلبانحلا تاقبط رصتخم"

 .م1985- ه1 405 ىلوألا ,نانبل .توريب «يرعلا باتكلا

 بتكلا راد :يكملا يعفايلل "نامزلا ثداوح نم ريتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم"

 .م۱۹۹۷٠ - ہہ ۱٤۱۷ یلوألا «نانبل ,توریب ءةيملعلا

 نم هريغ و بلاط رونأ :قيقحت «يزوجلا نبا طبسل "نايعألا خيراوت يف نامزلا ةآرم"

 .م11١1" - ھ٤۳٤۱ لوألا ءقشمد «ةيملاعلا ةلاسرلا راد «نيققحملا

 و قيقحت «قحلا دبع نب نمؤملا دبع نيدلا يفصل "عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم"

 .م1497 -ها417 ىلوألا «نانبل .توريب ؛ليجلا راد ؛يداجبلا دمحم يلع :قيلعت

 لاج خيشلا :قيقحت «يراقلا دمحم ناطلس نب يلعل "حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم"

 .م1١10-ه1147؟ ىلوألا «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يناتيع
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 بيطخلل "هيلع مهلهج مظعب نينعاطلا ىلع دّرلاو هيلإ دنسأ اميف يعفاشلاب جاجتتحالا ةلأسم"

 ١1٠٠ ضايرلاءةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةّماعلا ةسائرلا ؛ ميهاربإ ليلخ :قيقحت ؛يدادغبلا

 .م0١1948-ه

 لماك :قيقحتلا ىلع فارشإلا ءيرمعلا هللا لضف نبال "راصمألا كلام يف راصبألا كلاسم"

 .م١1١1 - ه ۱٤۳٩۲ :ةعابطلا ةنس ءنانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛يروبجلا نايلس

 «يشتارك .ىرشبلا ةبتكم «يدنسلا دباع دّمحمل (يفكصحلا ةياور) "ةفينح يآ دئسم"

 .م۲۰۱۰- ه 141١ ىلوألا .ناتسكاب

 نسحملا دبع نب دمحم روتكدلا :قيقحت ءدوراجلا دواد نب ناييلسل "يسلايطلا دواد يبأ دنسم"

 .م1559- ها418 ىلوألا ءنالعإلاو عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه ءيكرتلا

 راد ءدسأ ميلس نيسح :قيقحت «يميتلا ينثملا نب يلع نب دمحأ مامإلل "يلصوملا ىلعي يبأ دنسم"

 .م19846-ه١1٠14 ةيناثلا «توريب .ثارتلل نوماملا

 دمع رظن :قسيلعت و قيقحت ؛يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأل "ةفينح يبأ مامإلا دنسم"

 .م1984 -ه15416 ىلوألا ءضايرلا ءرثوكلا ةبتكم ؛يبايرافلا

 طوؤنرألا بيعش :جيرخت و قيقحت ؛لبنح نبا دمحأ مامإلل "لبنح نبا دمحأ مامإلا دنسم"

 .م1-1996١١1 -.ها1١-1517١1451 ىلوألا ءنانبل .توريب ,ةلاسرلا ةسسؤم ؛نورخآو

 «"رازبلا" ب فورعملا يكتعلا ورمع نب دمحأ ركب يبأ مامإلل (راخزلارحبلا) "راّزبلا دنسم"

 دعس نب لداع ٠١-1۷: ءازجأ نمو هللا نيز نمحرلا ظوفحم : 5 ١- ءازجأ نم :قيقحت

 ىلوألا «ةرونملا ةنيدملا .مكحلاو مولعلا ةبتكم «يعفاشلا قلاخلا دبع نب يربص ١4 :ءزجلاو

 م6١10 -ها

 نمحرلا ظوفحم روتكدلا :جيرخت و قيقحت «يدادغبلا داجنلا ركب يبأل "باطخلا نب رمع دنسم"

 .م14944 - ه1116 ىلوألا ؛ةرونملا ةنيدملا ء مكحلاو مولعلا ةبتكم هللا نيز

 دمحم :قيقحت «يقشمدلا يلعبلا يلبنحلا يقابلا دبع نب دمحمل "يلبنحلا بهاوملا يبأ ةخيشم"

 ىلوألا :ةيروس «قشمد «ركفلا رادو «نانبل «توريب ءرصاعملا ركفلا راد «ظفاحلا عيطم

 .م1990- ه4
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 ىلوألا «ضايرلا ءةينطولا دهف كلملا ةبتكم «يلع دايعل "رسيملا ثيدحلا حلطصم" ٠٤١١ه_-

 م0

 «ناتسكاب «يشتارك «ينبمك ديعس «ميا «جیا «يرونبلا فسوي دمحم خيشلل "نئسلا فراعم"

 م۱۹4۲ - ھ۳ .

 ملاع «يبلش هدبع ليلجلا دبع روتكس :قيقحت و حرش «جاجزلل "هبارعإو نآرقلا يناعم"

 .م۱۹۸۸ - ھ۸١٤۱ ىلوألا :توريب ءبتكلا

 روتكدلا :قيقحت «يومحلا توقايل (بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ) "ءابدألا مجيعم"

 ىلوألا ءنانبل «توریب «يمالسإلا برغلا راد «سابع ناسحإ ١514 .م19917 -ه

 م۱۹۷۷ - ھه ۱۳۹۷ توریب ؛رداص راد «يومحلا توقایل "نادلبلا مجم" .

 هرق ناروط دمحأو طولب هرق اضرلا يلعل ”ملاعلا تابتكم يف يمالسإلا ثارتلا خيراتلا مجعم"

 ىلوألاء ايكرت ءيرصيق «ةبقعلا راد «طولب ١4171 ه - 1٠١١م.

 .ها11405؟ ةيناثلا ؛نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «ينابزرملل :"ءارعشلا مجعم" -

 م11

 «قشمد « رئاشبلا راد «نيدلا يسقت ءافو ةروتكدلا :قيقحت ءركاسع نبال "خويشلا مجنعم"

 ىلوألا ۱٤۲۱ھ -۲٠٠١م.

 :قيقحت (ه۹١۷ :ت) يلبنحخلا يحلاصلا نيدلا سمش :جيرخت ءيكبسلل "خويشلا مجعم"

 «يمالسإلا برغلا راد .فسوي دئار «يمظعألا ليعاسإ يفطصم «داوع راشب روتكدلا

 ىلوألا ١576 .ما4+10- ه

 «نايبلا راد ةبتكم ءينكجلا دمحم نب نيمألا دمحم :قيقحت و ةسارد «يوغبلل "ةباحصلا مجيعم"

 .خيرات نود :؛ثيوكلا ةلود

 رشنلا ةسسؤم «تايب هللا تيب :قيقحت «يرئازجلاو يركسعلل "ةيوغللا قورفلا مجعم"

 ه1 117 لوألا ,يمالسإلا -1١11م.

 -اها15؟8 ىلوألا «توريب «بتكلا ملاع ءرمع راتخم دمحأل "ةرصاعملا ةيبرعلا ةغللا مجعم"

 م +
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 توريبء«هراّبط فارغ وكنزو ةعبطم «يكنوتلا ناخ نسح دومحمل ”نيفنصملا مجعم"

 .م19176- ه4

 .خيرات نود «ةرهاقلا «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ءسيكرسل "ةبرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم"

 «ةلاسرلا ةسسؤم ؛ةلاحك اضر رمعل (ةيبرعلا بتكلا يفنصم مجارت)"نيفلؤملا مجعم"

 م1497 - ها 414 ىلوألا ءتوريب

 ةعباسلا «توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم «ةلاحك اضر رمعل "برعلا لئابق مجعم" ٠٤١١ه-

 م14

 ىلوألا :ةيدوعسلا ءضايرلا ءدهف كلملا ةبتكم :يقيرطلا هللا دبعل "ةلبانحلا تافنصم مجعم

  ۲.م ۱*۰*۲ ھھ

 ةبتكم «ةدابع ميهاربإ دمحم :قيقحت ءيطويسلل "موسرلاو دودحلا يف مولعلا ديلاقم مجعم"

 ها1474 ىلوألا ءرصم «بادآلا - 70١4م

 «يدنفآ هللا ضيف ةبتكم تاطوطخ «يكاكلا نيدلا ماوقل "ةيادملا حرش يف ةياردلا جارعم"

 :مقر ءایکرت «لوبنتسإ 440-489٠.

 ءيجعلق نيمأ يطعملا دبع روتكدلا :قيلعت و قيقحت «يقهيبلل "راثآلاو ننسلا ةفرعم"

 ءرشنلاو ةعابطلل ةبيتق رادو ناتسكاب «يشتارك «ةيمالسإلا تاساردلا ةعماج :نورشانلا

 «ةرهاقلا ؛ةروصنملا ءرشنلاو ةعابطال ءافولا رادو ةرهاقلا «بلح «يعولا رادو توريب «قشمد

 ىلوألا ؟151١ه-  99١أ١.

 نطولا راد ءيزازعلا فسوي نب لداع :قيقحت يناهبصألا ميعن يبأل "ةباحصلا ةفرعم"

 یلوألا ءةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «ضايرلا ءرشنلل  ۱٤۱۹م۱۹۹۸ - ه

 نسح دمحم :قيقحت ءينيعلا نيدلا ردبل "راثآلا يناعم لاجر يماسأ حرش يف رايخألا يناغم"

 لوألا «نانبل ,توریب ءةيملعلا بتكلا راد ءليعامسإ ١٤۲۷ھ -۲٠١٠م.

 كرابملا نزام روتكدلا :قيقحت «يراصنألا ماشه نبال "بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم"

 .م1875 - ه1784 ىلوألا ؛قشمد ؛ركفلا راد هللا دمح يلع دمحمو
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 «يوسوربلا يلع دّيس نب بوقعيل ”مالسإلا ةعرش حرش ناتجلا حيباصمو نانجلا حيتافم"

 لوبنطسإ «ةقيقحلا ةبتكم ١ 418ه - 7١114م.

 «ةيناثلا ةعبطلا «يبرعلا باتكلا راد «يرايبألا ميهاربإ :قيقحت «يمزراوخلل "مولعلا حيتافم"

 .خيرات نود

 بتكلا راد هداز ىربك شاطل "مولعلا تاعوضوم يف ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم"

 ىلوألا ؛نانبل .توريب :ةيملعلا ١ 4٠6ه - .م15/46

 .م19/1/- ه114-1٠/ ةيناثلا .نانبل .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .يكاكسلل ”مولعلا حاتفم"

 ديرف ءاهلعلا نم ةعامج :هبتر ء(هنتب «يريربئال شخب ادخ سرهف)"ةيفخلا زونكلا حاتفم"
 ةيناثلا ءيفد ءوبدكب  ۱٤۲۹.م۲۰۰۸- ىه

 :قيلعت و جيرخت «ةيزوجلا ميق نبال "ةدارإلاو ملعلا لهأ ةيالو روشنمو ةداعسلا راد حاتفم"

 راد «هللا دبع نب ركب خيشلا ةليضف :ةعجارملا «يبلحلا ديمحلا دبع نب يلع نب نسح نب يلع

 .م19945-.ه1415 ىلوألا :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ء نافع نبا

 نود «توريب «ةفرعملا راد ءرقص دمحأ ديسلا :قيقحت ءيناهبصألا جرفلا يأل "نييلاطلا لتاقم"

 .خيرات

 ه1748 ركفلا راد «نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ءسراف نبال "ةغللا سيياقم" -

  4۹.م

 دبع روتكدلا :قيقحت «حالصلا نبال (ثيدسحلا مسلع عاونأ ةفرعم) "حالصلا نبا ةمدقم"

 ىلوألا .,توريس ؛ةييملعلا بتكلا راد ؛لصحفلا رهام خيشلاو ميسهلا فيطللا ٠٤۲۳ھ -

 م٣ ۴

 ‹«ضايرلا ءدوعس كلملا ةعماج تاطوطخم «يدنقرمسلا ثيللا يبأل "ةالّصلا ةمدقم"

 . 8 :مقر ءةيدوعسلا

 ءايركز ةبتكم «يمساقلا دهحأ ريبش يتفملا خيشلل "ةيناخراتاتلا ىواتفلا ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 ,م١1١1 - ها14171 ىلوألا دنا «دنبوید
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 بتكلا راد «يدنه لا يوتسبلا نايثع دمحم خيشلل "ةيجارسلا ىواتفلا ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 -ه1417 ىلوألا «نانبل ؛توريب ؛ةيملعلا 5١1١١م.

 «هنافع نيدلا ماسح روتكدلل ”دوقثلا ريغت ةلئسأ ريرحت يف دوهجملا لذب ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 یلوألا ءنيطسلف ءسدقلا ةعماج  ۱٤۲۲-ه  ۲٠١١.م

 دمحم ةزمحو يدياعلا يحبص دمحمل "ةفينح يبأ مامإلا ةيصو حرش ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 ىلوألا ءرشنلاو تاساردلل حتفلا راد ءيركبلا ميسو ١ "١4 -ه 1١١8م.

 "ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل "طوسبملا " ب فورعملا لصألا باتك ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 .م1950 -ه١1541 ىلوألا «توريب ءبتكلا ملاع ؛يناغفألا ءافولا يبأل

 «ةيملعلا بتكلا راد ؛نالبق سايلإل "نيرّينلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 ىلوألا «نانبل «توريب 1١547ه- 1١١6م.

 راد :نوراه دمحم ميهاربإ دمحم روتكدلل "ةجحملا كرات ىلع ةجحلا رصتخم ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 -ه1 4176 ىلوألا .ضايرلا .فلسلا ءاوضأ ٠٠١6م.

 وديوب دمحم روتكدلل "ينابيسثلا نسحلا نب دمحم مامإلل لصألا باتك ىلع قيقحتلا ةمدقم"
 ىلوألا رطق ةلود :ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ءنلاك “١ 4717ه.- 1١ 117م.

 مولعلاو نآرقلا ةرادإ ءدمحأ رون فرشأ ميسعنل "يناهربلا طيسحملا ىلع قيقحتلا ةمدقم"

 -ه1475 ىلوألا «ناتسكاب ؛يشتارك :ةيمالسإلا ٠١٠١4م.

 مولعلاو نآرقلا ةرادإ «دمحأ رون فرشأ ميعن :قيقحت ءيونكللا يحلا دبعل "ةيادهلا ةمدقم"

 .م1945-ه1411/ ىلوألا «ناتسکاب ؛يشتارك «ةيمالسإلا

 «عييزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد «ةداصح قوراف روتكدلا :قيقحت ءيناربطلل "قالخخألا مراكم"

 .خيرات نود :ةثلاثلا ةعبطلا

 .م ۱۸۹۱ - ھ۱۳۰۹ ایکرت ءةيناهشع ةعبطم تداعس راد ؛يبلحلا ميهاربإل "رحبألا ىقتلم"

 «يمالسإلا بتكملا ءشيواشلا ريهز :قيقحت ءناردب نبال "لايخلا ةرماسمو لالطألا ةمدانم"

 .ما9486 -ه ١5٠5 ةيناثلا «توريب
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 :قيلعت و قيقحت «يبهذلل "نسحلا نب دمحم و فسوي يبأ هيبحاصو ةفينح يبأ مامإلا بقانم"

 ب نكدلا "دابآرديح"ب «ةينايعنلا فراعملا ءايحإ ةنجل «يناغفألا ءافولاوبأ و «يرثوكلا دهاز

 نانبل نم توریب يف ةعبارلا ةعبطلا "دنهل"  ۱٤۱٩۹.م ۱۹۹۸ --ه

 فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم «يردركلا يزازبلل (يردركلا بقانم ) "مظعألا مامإلا بقانم"

 .م۱۹۰۳ - ھ۱۳۲۱ لوألا ,دنخا ءنکدلا دابآردیح ءةيماظنلا

 ءرطاخ الس ميهاربإ ليلخ روتكدلا :قيقحت «يرزجلا ريثألا نبال "ىعفاشلا مامإلا بقانم"

 .خيرات نود «توریب «نآرقلا مولع ةسسؤم

 «ديؤملا راد ءشرحلا ملسم ناريلس :قيقحت :يلبنحلا يداحلا دبع نبال "ةعبرألا ةمئالا بقانم"

 ها٠78١+ ىلوألا ءةرهاقلا «ثارتلا راد ءرقص دمحأ ديسلا :قيقحت ؛يقهيبلل "ىعفاشلا بقاثم"

 .ما ۷

 نانجلا راد «يضاقلا ررمس خيشلا :قيقحت «يطويسلل "افشلا ثيداحأ جيرخت يف افصلا لهانم"

 .م1988- ه1508 ىلوألا .توريب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤمو

 «ةييملعلا بستكلا راد «بجاحلا نبال " لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لوصولا ىهتتم"

 .ما586-.ه ١1٠5 ىلوألا :نانبل «توريب

 ءرصم ءةداعسلا ةعبطم «بجاحخلا نبال " لدح لاو لوصألا يملع يف لمألاو لوصولا ىهتنم"

 .م۱۹۰۸- ھه ۱۳۲۹ ىلوألا

 «يدنفآ هللا ضيف ةبتكم تاطوطخم «يشاترمتلل "راصبألا ريونت" حرش يف "رافغلا حنم"

 .٤٤۷:مقر ءايكرت «لوبنتسإ

 بتكلا راد ؛تاريمع ايركز خيشلا :قيقحت «نيدباع نبال "قئارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم"

 .م1991/- ها 41/8 توريب «ةيملعلا

 ءايحإ راد «يدرولا نبال (ةّيدرولا ةجهبلا) "يواحلا ةجهب" ةاّسملا "يدرولا نبا ةموظنم"

 .خيرات نود ءرصم «يبلحلا يبابلا ىسيع اهباحصأ ةقفن ىلع ةيبرعلا بتكلا
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 ءايكرت «لوبنتسإ «يدنفآ هللا ضيف ةبتكم تاطوطخم «يناتسجّسلا فسويل "يتفملا ةينم"

 .87١1:مقر

 تايالولا «جديربماك «دراف دراه ةعماج ةبتكم تاطوطخم «يناتسجسلا فسويل "يتفملا ةينم"

 . ١۸٤۱:مقر ءةدحتملا

 ةثلاثلا توريب ءركفلا راد ءيكلالا باًطَحلل "ليلخ رصتخ حرش يف ليلجلا بهاوم"

aA ۲م1947 -  

 دماح ظفاح :قيقحت «يعفاشلا يربعجلا رمع نب ميهاربإل "يعفاشلا بقانم ين ينولا بهاوم"

 .م4١٠1 - ها 1470 ىلوألا ,ناتسكاب .ىرقلا لهآ زكرم ءدمحأ رينم دومح

 وبأ نيدلا لامج يدرب يرغت نب فسويل "ةفالخلاو ةنطلسلا يلو نم يف ةفاطللا دروم"

 - ه414١ ةرهاقلا «ةيرصملا بتكلا راد ءزيزعلا دبع دمحم ليبن :قيقحت «يفنخلا نساحملا

 .ما 1

 بتكلا راد «ناهثع ديسلا دمحم :قيقحت ؛نيعم نبال (تاياور سمخ)نيعم نبا خيرات ةعوسوم"

 .م۱٠١۲ - ھ۳۳٤۱ یلوألا توریب ءةيملعلا

 «توريب ؛ةفرعملا راد «يواجبلا دمحم ىلع :قيقحت ؛يبهذلل "لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم"

 .م15517 -ه 1787 ىلوألا نانبل

 دبع ينسح روتكدلا:قيقحت ءيمشاملا دمحأ ديسلل "برعلا رعش ةعانص يف بهذلا نازيم"

 .خيرات نود «ةرهاقلا «بادآلا ةبتكم .فسوي ليلجلا

 حتفلا راد ءيناجرملا نيدلا باهشل "قفشلا بغي مل نإو ءاشعلا ةيضرف يف قحلا ةروظان"

 .م7 ٠115 - ه1 477 ىلوألا ؛ندرألا ؛نامع ءرشنلاو ةساردلل

 ىلوألا «توريب «ةيملعلا بستكلا راد ؛هداز يضاسقل (ريدسقلا حتف ةلمكت) "راكفألا جئاتن"

 ,ما١٠ ه4

 ءرصم؛«ةيرهزألا ةبتكملا تاطوطخم ءيرصملا تارفلا نبال "دئالقلا دقع نم دئاوفلا ةبخن"

 .0517504 :مقر
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 ةبتكم «يئارماسلا ميهاربإ روتكدلا :قيقحت «يرابنألا نبال "ءابدألا تاقبط يف ءابلألا ةهزن"

 .م ۱۹۸٩ -_ه ۱٤١٥ ةيناثلا ءندرألا ءراتملا

 دبعل (مالعألا نم دنملا خيرات يف نمب مالعإلا) "رظاونلاو عماسملا ةجهبو رطاوخلا ةهزن"

 .م٩۱۹۹۹ - ھ١٤٤۱ یلوألا ءمزح نبا راد .يونكللا يحلا

 فيض نب هللا دبع روتكدلا :قيقحت «ينالقسعلا رجح نبال "ركفلا ةبخن حرش يف رظنلا ةهزن"

 .م8١١1- ه11479 دهف كلملا ةبتكم ءهللا

 .خيرات نود «ةيناثلا ةعبطلاءفراعملا راد .يواطنطلا .دمحم خيشلل "ةاحنلا رهشأ خ خيراتو وحنلا ةأشن"

 دمحم :قيقحت ؛يرداقلا بيطلا نب دمحمل "يناثلاو رشع يداحلا نرقلا لهأل يناثملا رشن"

 .م19487 - ھ۰٤۱ ىلوألا «طابرلا «بلاطلا ةبتكم «قيفوتلا دمحأ ءيجح

 دبع نب دمحمل "فيخسلا مهتقام ىلع درلاو فيرشلا ملعلا ةلمح لضق يف فيرعتلا يط رشن"

 .م۱۹۹۷ -ه ۱٤۱۷ ىلوألا «ةدج ؛جاهنملا راد «يعفاشلا يباصولا نيدلا لامج نمحرلا

 راد «يجلاشلا دوُبع :قيقحت ؛يخونتلا يلع يبأ يضاقلل :"ةركاذملا رابخأو ةرضاحملا راوشن"

 .م1996 -ه 1١415 ةيناثلا .توريب ء رداص

 «يسلدنألا ديعس نبا :قيقحت «يسلدنألا ديعس نبال"برعلا ةيلهاج خيرات يف ب طلا ةر"

 .خيرات نود «ندرألا ءنابع «ىمقألا ةبتكم

 «يمالسإلا باتتكلا راد ؛يعاقبلا نيدلا ناهريل "روسلاو تايآلا بسانت يف رردلا مظن"

 .خيرات نود «ةرهاقلا

 .خيرات نود :توريب ؛ةيملعلا ةبتكملا ءيطويسلل "نايعألا نايعأ يف نايقعلا مظن"

 «يناسملتلا يرقملا دمحم نب دمحأ نيدلا باهشل "بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن"

 .م1948/- ه1 4/8 توريب ءرداص راد «سابع ناسحإ روتكدلا :قيقحت

 دمحم حاتفلا دبع :قيقحت .يّبحملا هللا لضف نيمأ دمحمل "ةئاحلا ءالِط ةحشّرو ةناجيرلا ةحفت'

 .خيرات نود «يبلحلا يبابلا ىسيع «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ءولحلا

 رصم «ةيلاجلا ةعبطملا ءيدفصلا ليلخ نيدلا حالصل "نايمعلا تكُن يف نايمحملا تكت"

 .م1911- ه8
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 بتكلا راد «يريونلا نيدلا باهش باهولا دبع نب دمحأل "بدألا نونف يف برألا ةيابم"

 .م17١٠1 - ه1 171" ىلوألا ؛ةرهاقلا «ةيموقلا قئاثولاو

 ىلوألا ءناثبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيونسألل "لوصولا جاهنم حرش لوسلا ةياهن"

 م1944 -ه1

 ءيبلحلا قازرلا دبع خيشلا :قيقحت «يسلبانلا ينغلا دبعل "داهعلا نبا ةيده حرش يف دارم ا ةياهن"

 .م1494 - ه5416١ ىلوألا ءصربق «يباجلاو نافجلا راد

 ءدوصخم ميظعلا دبع روتكدلا :قيقحت ءينيوجلا نيمرحلا مامإل "بهذملا ةيارد يف بلطملا ةياهن"

 .م7٠1/ - ها 14748 ىلوألا ءنانبل «توریب «جاهنملا راد

 تاطوطخم «ريغصلا ةنحشلا نبا نيدلا بحم لضفلا يبأل "ةيادهلا ريرقت ريرحت يف ةياهنلا ةياهن"

 .151/7:مقر «ةرونملا ةنيدملا :ةيمالسإلا ةعماجلا

 «ملاس نب دعسو ناريلس نب حلاص :قيقحت «يدنهلا يفصلل "لوصألا ةيارد يف لوصولا ةياهن"

 .خيرات نود ءةمركمل ا ةكم ءةيراجتلا ةبتكملا

 -.ه1419 ةيناثلا بلح ءملقلا راد ءيّزغلا نيسح نب لماكل "بلح خيرات يف بهذلا رهن"

 ما

 «ميقلا نبا راد ءقراط ذاعم وبأ :قيقحت ءيناكوشلل ”رابخألا ىقتنم رارسأ نم راطوألا لين"

 .م6١١1 -ه1141757 ىلوألا «ضايرلا

 -ه ١477 ةرشع ةسماخلا «توريب «نييالملل ملعلا راد ؛يلكرزلل ”مالعألا شماه"

 م۲

 ةعماج. «يناغفألا رداقلا دبع المل "نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا بقانم يف نالا دوقع شماه"

 .م۱۹۷۸ - ہہ ۱۳۹۸ زیزعلا دبع كلل

 ءنانبل «توريب ءةلاسرلا ةسسؤم «نورخآو طوؤنرألا بيعش "دمحأ مامإلا دنسم شماه"

 ,م19946١١1-1 -ه1415-141751 ىلوألا

 .خيرات نود «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛يدادغبلا اشاب ليعاسؤإل "نيفراعلا ةيده"
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 هذه

 «الملا نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلل "رفز لوقب اهيف ىتفي يتلا لئاسملا يف رفظلا ةليسو"

 -ها577١ ىلوألا .توريب ضخ راد (فلؤملا ديفح )دمحم نب هلإلا دبع روتكدلا :قيقحت

 مل

 لداع :قيقحت «"لفنق نسبا" ب فورعملا نسح نسب دمحأ سابعلا يبأل "لفنق نبا تايفو"

 .م۱۹۸۳ - ها 147 ةعبارلا «توريب ,ةديدجلا قافآلا راد :ضييون

 ءرداص راد ءسابع ناسحإ :قيقحت ءناكلخ نبال "نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو"

 .خيرات نود ءتوريب

 دمحم ديفم روتكدلا :قيقحت ءيبلاعثلا روصنم يبأل :"رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي"

 .م۱۹۸۳ - ه١ ىلوألا «نانبل ء توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «ةيحمق

 راد ةبتكم ءربلا دبع يكز دمحم روتكدلا :قيقحت «يدنمسألا ءالعلل "لوصألا يف رظنلا لذب"

 .ماؤ57 - ه5 ىلوألا ؛ةرهاقلا ءثارتلا

 ىلوألا ,روهال ؛تايمالسإ ةرادإ ؛ينايثعلا دمحأ ريبش خيشلل (ةيدرألاب ) "يناهثع تافيلات"

 .م159:-ه١0

 بيطخلل "ريبخلا ميكحلا انير مالك يناعم ضعب ةفرعم ىلع ةناعإلا يف رينملا جارسلا"

 .م1858-ه17806 رصم «قالوب ةيريمألا ةعبطملا ؛ينيبرشلا

 ىلوألا :نيثحابلا نم ةعومجم :قيقحت ءينطقرادلل "يملسلا نمحرلا دبع يبأ تالاؤس"

 م5١٠1 ه1

 ةيتكم ؛هللا دبع نب قفوم :قيقحتو ةسارد «ينطقرادلل "يمهسلا فسوي نب ةزمح تالاؤس"

 .م1984 - ها1415 ىلوألا ءضايرلا .فراعملا

 ةرادإ ءدمحأ رون فرشأ ميعن:قيقحت «يونكللا يحلا دبعل لضافألا مجارتب لئامألا برط

 .م1998- ها1419 ىلوألا .ناتسكاب « يشتارك «ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا

 «فراعملا ةيعمج ةعبطم ءيرصملا دوعسلا يبأل "نيكسم النمل زنكلا حرش ىلع نيعملا هللا حتتف"

 .خيرات نود هدابآردیح
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 هالو

 «يزورملا روصنم نب قاحسإ ةياورب "هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأ مامإلا لئاسم"

 ةعماجلا «يلاعلا ميلعتلا ةرازو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ؛ريمعلا هللا دبع نب ناهيلس :قيقحت

 .م4١٠1- ه1410١ ىلوألا ؛ةرونملا ةئيدملاب ةيمالسإلا

 نب ليبن مصاع وبآ ديسلل "ىفطصملا فرش باتك قيقحتب افصلا لهانم و افشلا لحانم"

 ءنانبل «توريب «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يولعاب لآ يرمغلا مشاه

 .م۳٠٠۲ -ه٤۲٤۱ ىلوألا

 ءدمحأ رون فرشآ ميعن:قيقت «يونكللا يحلا دبعل "ةيدضعلا ةلاسرلا حرش ةراتخملا ةيدحلا"

 .م1998-.ه15418 ىلوألا ؛ناتسكاب « يشتارك ؛ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ
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 تايوتحملا| ددعلا

 ةّلَمْسَبلا ٍءاب يف ٌبلطم

 صم يقيقحلا هاثعم : ٌءابلا

 و

 مشاب أَرفإ" : ةيآلا يف امّدَقُمقّلعتْلا ريدقت ةجو ارحم د ةّكَمْسَبلا يف قلعا ريدقت ٌةدئاف
 ؟ ٌةيريخ مأ ٌةيئاشنإ ةّكَمْسَبلا ةلمج
 ةّيئاشنإلا ةلمجلا ٌماسقأ

 ةّلَمْسَبلا يف ' مسإلا"ب ٌدارملا

 تا
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 "هللا" ةل الخلا مسا ٌقيقحت :بلطم
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 ةكدْمَحلا يف "ل١" لوح ٌمالكلاإ ١

 ؟ ٌيقيقح مأ ٌيِئاعَدِإ "هلل دمحلا" يف رصحلا| ۲

 اهتلثمأو اهقيرعتو اهُماسقأ: "لا"

 ج > يك o ؟ ال مأ اهانعم مزال يف ْتلِوعَتسا اذإ ةيئاشنإ ٌةيرحلاُةلمجلا يصت لهأ "4

 "ديمحتلا"و "ةيمستلا" ب ةقّلعتملا ٌماكحألا

 حبذلا ءادتبا يف ةيمستلا مكح
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 ص | نال ددعلا

 اا اوات يتوقع ةيشارکسا ۷
KIT ETL 
 مکر لک قوغدا نكح | 0#

a 
 ا

 ةروُسلاو ةحتافلا نيب ايف ةيمسقلا مكح أ > ٤۳
 دوعقلاو مايقلاو يشملا ءادتبا يف ةيمسنتلا ٌمكحأ ٤٤

- STE 



 هال ع

TTل ْ  

 مارحلا لكأ دعب َدَح نم رفك يف ءاهقفلا فالتحا | 58 |

Eîهر لا هوك قدي قل نجلا ب ىادقلا لوس في كسب  

 E ةرهاظ ءايسألل باطخلا ةغيص مادختسا ٌمكحأ | 7١

 ا ؟ ل مآ ٌحيصف "هرديح يّمأ يِْئَمَس يذلا نأ": ٌلعٌرعشأ | 7١

TT E ria] 

e ES EA 
E8 ٌدحاو ئيش ْنيَذلاو ةّلِلاو ةعيرشلا : ب  

 هب نيا ريغ يلإ "هللا" ةفاضإ حصت لهأ ١
 دنع" و "ئدل " ةملك نيب ٌقرفلاا ٠

 ا ۷۱

 كا "اذه" ةملك يف ف رال اشنا ةر الا
 اسال <
 اق أ

 يف يفكصحللو "راصبألا ريونت" يف يش اترمتلل مانكلا يف لي ّيبنلا ِذِإ ةصق
 "راتخملارذلا"

 "ملسو هيلع هلا ىلص" ةلمج قيقحت : لطم ۷۷



 هالو

 "ملسو هيلع هللا ىلص" هللا لوسر ىلع ةالّصلا ّْيِص ُلضفأ : ٌبلطم

 "ملسو هيلع هللا ىلص" هللا لوسر ىلع ”مالّسلا" نع "ةالّصلا" دارفإ َُركْيال : ٌبلطم
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 121211111 اخ چ حلا

 دعب هقلي ل هّنکل ؛ َمَلْسَأ مث لكي ّيبنلا ةايح يف ٌدَرا نم ًايباحص ىُمَسُي له

 ا

 ا
 ۽ صا ةملك ٌقيقحت| 4

 ص
 ا ةنيدم" وف ٌفيرعتلا

 ّدغل "قش س س

 ةيفينحلاو ةيفنحلا ةبسّتلا نيب قرفلا

 ۱۰٩ اًكوح دوعّسلا يب ةفيطلو ٌدغل "ٌنئازخلا"

 4 ارات

 ۱۹ "ةيمسنلا" لك لاما

 ؟ ٍصْخش ّمَلَع مأ سنج َمَلَع نوکت بّتكلا ٌءاهسأ

 ۱۱۰ احالطضاو ٌدغل "ًطبضلا"
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 | هب فلخلا ُمكحو «ٌةغل هانعم :"يِرْمَعَل" ٌةملك :ُبلطم
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 ٠ "قيقدتلا" فيرعت| 1٥

 ١ هلايعتتبا لغو ةاقعم "مالسإلا خيش" حلطصم|أ ۱۱٦١

  a ۱۰۲يشاترمّتلا 1

 ٠۴ "راَضبألا ريوتت"ب فيرعفلا| ۱۱١

 ۱۲۲ *يزغلا" ةملك قيقغ | 135

 س أعل هوو اا 8
 صحفتلاو لم او رظنلا نيب قرفلا

 ۱۳۱ "ةايستلا" فيرعت

 يع ةيناسنإلا صئاصخ نم نايسنلا" : ةلوقملا ىنعم

 5 "ناسنإلا" ةيمست هجو | ۷

 سا »ع
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 5-5 تايوتحملا| ددعلا
 ح ًاعرشو ّةغل "كئاعشلا"| ۹

earl 
 05 ةّطْبِغلا نيبو هنيب قرفلاو «هّمذو هفيرعت :دسحلا

Eب  
 "قحاللا سانجلا" فیرعت| ٥

 "مزليال ام موزل" فيرعتأ ۹

 اق ةملك لوح ون ۱۷

 | | 02ج 2
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 e اسر قف ۳

 ااا نْيمَدَقتملا ٍبُتُك ىلع نيرا بک شک لضفإ | ١

 هنأ ريغ رطقلا لباوو «لحاس الب نكل ِ؛ٌرْحَب وه" :روهشملا لا ىنعم
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 دنس ًاثبخو ًامؤل ٍدحأ ّلضف ٍدحأ راكذإ "لوح ٌراعشأ

Kîلئاسملا ريرحت يف ٍرِهَّسلاب ذاذتلالا " لوح ٌراعشأ " 
 هٌرِصاعُي نم لضف ٍفارتعاب حل ”اعشأ

 "هءاقب هللا لاطأ ةلمج" ب ءاعّدلا 5
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 تايوتحملا| ددعلا

 "شل" و "لل" فيرعت

 ٌملع وأ «سنج ُملَع وأ ءسنج مسا اَّنأ مولعلا ءامسأ يف نيّيلوصألا ٌفالتخا هن

 ؟ صخش

 لن ًاحالطصاو ٌدغل "ةقفلا" | ۳

 :18 ۳ 0 ًاحالطصاو ةَ "حالطصالا" ةملك

 "يرش ا دارملا €

 ا دا و ام ۵ ل يب نع
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 ۷ ١ "ةقيقحلا لهأ"ب دارملا 76

E T2 KA 
 ۲۰۸ "ملع لك عوضوم" ب ٌدارملا ٤

 "هقفلا ملع" ٌدخامأ 5



 ا ددعلا

aEليلا  E 
 8 ؟ ًاغارف دجو نمل نآرقلا يقاب ُمّلعت مأ ٌلضفأ "هقفلا "ب لاغتشالا 7٠

 ئرخألا مولُعلا ىلإ ةبسّتلاب "هقفلا ملع" ٌةليضف| | ٠١
 "هقفلا ملع"' ةليضف يف "يدرولا نبا" دعشأ 7#

 Ne نآرقلاب "هقفلا مع" ةليضف توبث | ٠٠١٠
 ك وأ ذقت َمْكِحلا َتْوُي نمو" ىلاعت هلوق يف "ةمكحلا" ب ُدارمل
 | عفاّنلا معلا لوصح يف ىو رولا رثا | ٠ ٠٠۷

 ا ؟ ٌلِهاجلا دباعلا مأ ٌلضفأ ع رولا ريغلا ةيقفلا
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 مّلعلا ةليضق ين "لغ راعشأ|ا 8

 ملعلا ةليضف يف "ٍلصُْما حتف" لوق
 ةمكحلا ةليضف يف لكي ٌيبنلا ٌلوقأ ١

 هتيمهأو ملعلا ةيلضف ىدم ٌسِكْعَت "دعجلا نب , ملاس" ٌةصق ةصق

 0 ت س ۲۲

a ۲۲0 ٤ 

 د فا
 ةيافكلا ضرف نم ٌلضفأ نيعلا ضرف :ٌبلطم اا

 ل
 اهيلعت مكحو ما ا

 آلحأ ي سا ا س املا
 ا تإ

۹ 

aT 

 كلذ ىلإ امو



 ا تالاا لا

 هماسقأو هگو هُیرعت :میجنلا ملع | 750

TEو و ماو رہتا عاكس 00ج  
 ا اهجوزو ةأرل نيب اا رحسلا ملت مكح

 كل اسر ل
 ا
 تیام |

al als 
 "برعلا ةَنَهَك "ب د فيرعتلا 0۰

| 
 6 "فرحلا ملع "ب ٌدارملا ۲

 ٥ ؟هتقيقح نع ىيشلا ٌبالقنا نكمي لها 3

  ۲0٦هثرمث و هعوضوم و هفيرعت :يقيسوم ا ٌملع ۲٤١



 ص ٠ ا

 ةناطبلاو لزغلا نم نيدّلوملا راعشأ ٌمكح | | ٠۷

 رعشلا يف "لزغلا "بارلا | | ٠۹

 ۲۸ نيمدقتملا دنع "ءاهققفلا" ب ذارملا

 ؟"هقفلا" ب عورفلا ٌملع ىَمَسُي نأ ٌحصي له
 ٤۹

6 

 خلإ "ةمقلع" هاَقَّسو" دوعسم نب هللادبع" هَّعَرَر ةقفلا :مهوقبدارملا



oAo 

 ص | ا ددعلا

  Î''ريبكلا عيالا "و "نيقسلا عماتللا"ناتك يق "رييكلاو نيكصلا" ددارملا 5

e ةفينح يبأ باحصأ يف يعفاشلا 5 لاوقأ 

 هيبحاصو ةفينح يبأ مامإلا يف " ءاجر يبأ نب ليعامسإ "ل ةكرابم ٌةيؤر

 هبقانمو ةفينح يبأ مامإلا لئاضف

 ماتا يف هّبر ةفينح يبأ مامإلا ِةَيْؤُرل ةبيجع ٌةَّضِق ۲۸٦

 باذعلا ةاَجَِل ماتا يف " ا تت تت 27 ۸۷

 ٍلثذتلا ٍدْضَقل هسأر ًاقوشكم لُجّرلا ةالص ٌمكحأ ۹ |

 هبابسأ و هلماوع : مظعألا مامإلا َب َبِصْنَم "نامعنلا ةفينح يبأ" ٌرْيَحأ ٠١

 ”ةفينح يبأ” لْضَف يف ةدراولا ثيداحألا

 "يّمأ نم لجرب ٌرختنفأ انأ و يب رختفا مدآ نإ " يع

 ةفينح يبأب ٌرختفأ انأ و يب نورختفي ءايبنألا ٌرئاس نإ " ٌثيدح
 " ةأمو نيسمح ٌةنس ايندلا ٌةنيز ٌعفرت ثيدح لا 2



0۸٦ 

 [ EEهت

 "سراف ءانبأ لئاضف يف ةدراولا ثيداحألا " لوح ٌمالكلا

 "ةفينح يبأ" لثم "ئسيع "و "ئسوم" ةمأ يف ناك ول ةيدح 140

 ۲۹٦1

1۹۷ 

۲۹۸ 

1 

 “وو

 ةفينح يبأ مامإلا يف دهتجملا ريغ نعاطلا ُلاثم ۳۰١

 ةفينح يبأ مامإلا ىلع يعفاشلا مامإلا ٌءانثأ 7

E 

0 



 رشلاو ريخلا نم ًائيش ٍدحأ عادتبا يف ةدراولا ثيداحألا ىنعم

 40 ءاهقفلاو ءايلوألا نم ةفينح يبأ مامإلا بهذم عبتا نم ٌركذ

 ۳0 " دَ "ر" ام هل" ةمذك نيب قرفلا 32

 ١ يريشقلا مساقلا يبأ ةمجرتأ ۷

 ةفينح يبأ ىلع ءانثلا يف ءآلجألا ءاهقفلل ٌةراتخم لج | ۲



 EI “قيقا يرو قيرطلا "ةملك يضر أ 71 .

 "14 2 ثيدحلاب هؤانتعاو ةفينحوبأ مامإلا

 ردو قت نودب ثيدحلا نم راثكإلا مذ يف نيثدحملا لاوقأ| 660

 2 م ۲ Se e ع

 هعروو هدّبعتو هدجبمو ليللاب هٌمايقو ةفينح وبأ ٌمامإلا

 ةفينح يبأ مامإلا ةليضف يف يعفاشلا مامإلا لاوقأ | ۹
 هتيّرذو ةفينح يبأ مامإلا ٍدلاول ةكربلاب ٌمِع ءاعد
 ةباحّصلا ضعب نع مامإلا ةياور نم هيف َفِلْمحا اميف لطم | 74١

 ّيعبات مامإلا ٍنوكب اوُقرتعا نيذلا نوئّدخْما

 مظعألا مامإلا ةايح يف اوُدِحُو نيذلا ٌةباَحَّصلا

 مامإلا ةياور توبث يف يراصنألا هاش برع نب رصّنلا يبأ ةمآلعلا ٌراعشأ

 هنع مامإلا ٌةياورو ةلثاو نب ليفّطلا يب ةمجرتأ 44

 هنع مامإلا ٌةياورو سينأ نب هللا دبع ةمجرتأ 4



Aا ا  

 تا

 هباحصأل هيف هثرواشمو ةُثَدْحَتسملا لئاسملا لح يف هجهنمو هقفلا لع مظعألا مامإلا ُنيودت

 اهانعمو اهّتقيقح : هل مامإلا باحضأ ةفلاخ

 "يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ" ل اا وع :بلطمأ ۴۸

a 
 0| يمس |

 ةياوّرلا رهاظ بو لئاسملا SE طن

 هتيمست ةجوو "ةياورلا رهاظ " ب ٌفيرعتلا | ۳

 "رداونلا لئاسم " ب ٌفيرعتلا ٤

 "يلامألا" ٌفيرعت| ”65

 "ثاعقاولا " ب ٌفيرعتلا| ١
 يفنحلا بهذملا يف تّمَُص بك وأ 07 | وو م

 يفنحلا بهذملا يف هتيمهأو "يسخرّسلا طوسبم " ب ُفيرعتلا| 34 |

STEا  
 بهذملا يف اهنم ءاتفإلا يف اهيلع لوعيال يتلا بتكلا

 هيِباَص و ةفينح يبأ نيب فالحل ا ناک اذإام مح | ۳۷۰ ٠



Aj 

AY فانحألا ِةّمئأ ٍلاوقأ نيب حيجرّتلا ٌبيترت 

 ١ ؟ ةفلتخملا ٍلاوقألا نيب ٌيوقلا َكِرْدُلا لوقلاب ٌءاتفإلا هل روج نملا
 ةفينح يبأ مامإلا نع ٌتاياَوّرلا ْتَمَلتخا اذإ ام ٌمكح

 ۳۸ مظعألا مامإلا نع ٌةياور ْدَجوُت مل اذإ ام ٌمكحأ ٤

 ٠١ ًالصأ هباحصأو مامإلا نع ٌةياور دجوت مل اذإ ام ٌمكحأ ۳۸

  5ٍلوق يف نوُرخأتملا ٌجئاشملا فلتخا اذإ ام ٌمكحأ

  | ۷بهذملا يف ًالصأ ٌباوج ْدَجوُي مل اذإ ام ٌُمكح

 ,ءاضقلا يف فسوي يبأ لوق ىلعو ,تادابعلا يف مظعألا مامإلا لوق ىلع ىتفُي
 ماحرألا يوذ لئاسم يف دمحم لوق ىلعو ۲۸0

 ٌناسحتساو ٌسايق ٍةلأسم يف ناك اذإ ام ٌمكحأ ۸
2 

 ةياورلا رهاظ يف ةلأسملا ركذت ملاذإ ام مكحأ 64

 لاوقأ ٌةثالث ةلأسملا يف َرِكُذ اذإ ام ٌمكحأ 0

TAV 

TAA 

TAA 

TAA 

AA 

۳۸۹ 

۴۸۹ 

۳۸۹ 

۳۸۹ 



 اهنيب حيجرتلاو اهحيضوت :ءاتفإلل 2-2 ثتامالعلا ١
 اک

 ا
 ا

 دما

 ر خيشل

 دا ۱ "ل  ۳۹ملا تمل أ: ١ سا رم '

a r اسل 
 ةروَر دلا عصاوم ين ذأ

 مو ۹۸

 هنع عوجُرلاو ديلقنلا مكح يف لطم
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 ص ٠ ا

 "لما ةيستأجو|

 مآ يمدصص
 89# اة "ا

EE ۷ 

ml aa 

 رداصملاو عجارملا سرهف هما

Ta 


